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• PRELÚDIO  Piano – Daniel e Olívia

• ORAÇÃO

• ORAÇÃO

O Teu Chamar - Grupo Livre Soul• PRELÚDIO 

• ORAÇÃO

• AVISOS

• AVISOS

• BENÇÃO

Deus Está Aqui – Arranjo - Casa Nova    
Eu Te Bendirei – Paulo Baruk  
Ser Reconhecido – Renascer Praise  

• MINISTÉRIO DE LOUVOR PIBI

Minha Casa e Eu - Comunhão e Adoração (Cântico Oficial do Mês 
da Família) 
És Real Pra Mim – Arranjo: Lucas Souza  
Emanuel – Nívea Soares

• MINISTÉRIO DE LOUVOR PIBI

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

Quero Louvar-Te – Vencedores Por Cristo• DÍZIMOS E OFERTAS

Marleide Lima• DÍZIMOS E OFERTAS

• BOAS VINDAS AO VISITANTES

• APRESENTAÇÃO DE VISITANTES

• HINO 514 HCC “VENHAM À MESA”

• LEITURA BÍBLICA EM UNÍSSONO –  (ROMANOS 3.23-26)

Piano - Daniel• POSLÚDIO

Paino - Olívia• POSLÚDIO

“Expurgai o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais 
sem fermento. Porque Cristo, nossa páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso 

façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da 
malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade.”

Dirigente - Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está 
assentado à destra de Deus. 

Congregação - Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra; 
Homens - Porque já estais mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. 

Dirigente - Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com 
ele em glória.

Mulheres - Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o 
afeição desordenada, a vil concupiscência, e a avareza, que é idolatria; 

Dirigente - Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência; 
Homens - Nas quais, também, em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. 8 Mas agora, despojai-vos 

também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. 
Dirigente - Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, 10 
E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou;11 
Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre; mas Cristo 

é tudo em todos. 
Mulheres - Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de 

benignidade, humildade, mansidão, longanimidade; 13 Suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos 
uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro; assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós 

também. 
Dirigente - E, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. 

Homens - E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos cora-
ções; e sede agradecidos. 

Todos - A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e 
admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com 

graça em vosso coração. 17 E, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor 
Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.

Dirigente: Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na 
construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar 

guarda.

Congregação: Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente 
por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama.

Pais: Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá.

Jovens e Adolescentes: Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nasci-
dos na juventude.

Todos: Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles! Não será humilhado 
quando enfrentar seus inimigos no tribunal.

Pastor Eliomar Corrêa de Jesus 
Ministra de Louvor e Adoração: Olívia Rodrigues Pereira Baia

Café com Deus EBD Escola de Música

Venha participar co-
nosco de segunda 
a sexta das 6h às 7h 
da manhã de um mo-
mento especial de 
comunhão com Deus 
através da oração.

Estão abertas as ma-
trículas para a Esco-
la Bíblica Dominical 
em nossa igreja com 
início às 8h30 da ma-
nhã. Temos classes 
para toda família.

Coloque seus dons 
e talentos a serviço 
do Senhor Jesus. Ma-
tricule-se na Escola 
de Música de nossa 
igreja. Informações 
com Olívia.

FAMÍLIA, NOSSO MAIOR TESOURO
“Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração” (Mt.6:21)

Um menino, com voz tímida e os olhos cheios de admiração, pergunta ao pai, quando este 
retorna do trabalho:
- Pai, quanto o senhor ganha por hora? 
O pai, num gesto severo, responde: 
- Escuta aqui meu filho, isto nem a sua mãe sabe. Não amole, estou cansado!
Mas o filho insiste:
- Mas papai, por favor, diga, quanto o senhor ganha por hora?
A reação do pai foi menos severa e respondeu:
- Três reais por hora.
- Então, papai, o senhor poderia me emprestar um real?
O pai, cheio de ira e tratando o filho com brutalidade, respondeu:
- Então essa era a razão de querer saber quanto eu ganho? Vá dormir e não me amole mais!
Já era noite, quando o pai começou a pensar no que havia acontecido e sentiu-se culpado. 
Talvez, quem sabe, o filho precisasse comprar algo. Querendo descarregar sua consciência 
doida, foi até o quarto do menino e, em voz baixa, perguntou:
- Filho, está dormindo?
- Não, papai! - o garoto respondeu sonolento e choroso.
- Olha, aqui está o dinheiro que me pediu: Um real.
- Muito obrigado papai! - disse o filho, levantando-se e retirando mais dois reais de uma 
caixinha que estava sob a cama. - Agora já completei papai! Tenho três reais. Poderia me 
vender uma hora de seu tempo?
Não sei qual foi o impacto desta triste ilustração em sua vida, mas sei que a verdade explicita 
nela,tem contribuído consideravelmente para a instauração de desajustes familiares em que 
uma parcela sem precedentes, de famílias de todo o  mundo estão inseridas, e as conse-
qüências destes distúrbios tem sido cada vez mais destruidoras e daninhas. Perdeu-se o 
foco e a família tem sofrido, pois em nome de um enganoso cuidado provedor e sustentador, 
pois é temporal, valores e princípios tem se deteriorado, expondo a família a um verdadeiro 
caos social e espiritual. Sua Família é o seu maior tesouro? Quanto tempo você investe nela? 
Querido irmão, que este tempo do mês de maio, dedicado de forma especial à família, sirva 
para que possamos rever alguns conceitos e corrigir alguns defeitos que tem colocado a 
saúde de nossa família em cheque.
Pense e reflita!!!! Deus abençoe sua família!

Pr. Judson Pimentel

(Colossenses 1:1-17)• LEITURA BÍBLICA ALTERNADA 

(SALMO 127) – Versão: NVI• LEITURA BÍBLICA ALTERNADA 

Pr. Eliomar Corrêa• MENSAGEM

“O Perfil da Mulher Cristã”                 
Juremir M. Silva

• MENSAGEM

Grupo Masculino
“Foi Por Mim / Eu Não Te Deixarei”

• MENSAGEM MUSICAL

Grupo Vocallis• MENSAGEM MUSICAL

Grupo Vocallis• MENSAGEM MUSICAL

Grupo Vocallis• MOMENTO MUSICAL

Regente Nathalia• HINO 226 HCC “ESTE É O DIA DO SENHOR”                 

Regente Nathalia• HINO 592 “LAR FELIZ NÓS VAMOS SER                       

Regente Nathalia• HINO 193 HCC “MARAVILHOSA GRAÇA”                  

Uma igreja cheia de vida

Organizada em 27 de Outubro de 1984

Culto da ManhãCulto da Noite



Se você tem alguma habilidade em trabalhos manuais ou deseja aprender, venha participar conosco! 
Todas ás terças-feiras às 14:00 h na Igreja.

•	 CULTO DO BEBÊ
O culto do bebê da pequena Lara acontecerá nesta segunda (06/05) ás 15:00 no endereço: Av. José 
Celso Claudio 65 apt 501 – Pq das Gaivotas. Dúvidas entre em contato com Esther: 3031 5411

•	 ASSEMBLEIA DA MCA:  
O culto do bebê da pequena Lara acontecerá nesta segunda (06/05) ás 15:00 no endereço: Av. José 
Celso Claudio 65 apt 501 – Pq das Gaivotas. Dúvidas entre em contato com Esther: 3031 5411

FAMÍLIA 
•	 RETIRO DE CASAIS 
LOCAL: Pousada Eco da Floresta
DATA: 29,30/11/13 E 01/12/13
VALOR: R$ 760,00 (8 X DE R$ 95,00) a primeira parcela deverá ser paga até o dia 10/05/2013.
À princípio teremos só  40 Vagas.
Já temos 23 Casais inscritos, inscrições com Pr Judson

•	 GRUPOS DE COMUNHÃO 
Você que ainda não está  no grupo de Comunhão, procure hoje mesmo os irmãos Marta e Ricardo, e 
tenha informações necessárias para que você participe e desfrute da presença de Deus e de uma sau-
dável comunhão entre os irmãos do corpo de Cristo. Faça parte desta Família!

AÇÃO SOCIAL
•	 PROjETO Pé TORTO
Temos a alegria de convidar toda a igreja a participar deste projeto junto ao Hospital Infantil de Vila 
Velha(CRE)no bairro  Soteco,  todas as quartas pelas 7h da manhã aqui na igreja reunimo-nos para a 
realização dos lanches para as mães que ficam na fila durante a noite. Estamos precisando de doações 
de leite para a realização dos lanches. A irmã Tânia de Souza agradece a todos pela colaboração e não 
esqueça de ajudar e de participar.

CANTINA MISSIONÁRIA
Hoje, após o culto da noite, não deixe de ir à cantina.  Venha saborear deliciosos pratos e contribuir com 
a obra de missões.

ORAÇÃO
•	 MOTIvOS DE ORAÇÃO
Maria Luiza, Sonia Maria, Consuelo, Eduardo, Maria José, Maria Madalena, Terezinha Wetler, Delcy, 
Maria Salomé, Onofre, Noemia, Mauro Cesar, Marcos, Odete(recuperação), Djanira Bruno, Laudicéia, 
Ormir Delpupo, Eunice Procopio, Elias, Pr. Elvino.

•	 ANIvERSARIANTES DA SEMANA
05/05 - Rondineli Martins Baptista
05/05 - Zulmira Andrade de Lima
11/05 - Maura Barbosa

Ministérios Ministérios Ministérios

ESCALA SOM
MAIO

Datas Operador 1 - Manhã Operador 2 - Noite

Quarta (08/05) *** André

Domingo (12/05) Paulo César Marcos

ESCALA MULTIMÍDIA
MAIO

Datas Operador 1 - Manhã Operador 2 - Noite

Domingo (12/05)   Melina Gabriel

Domingo (19/05) Heidie Sarah

Av. Saturnino Rangel Mauro, nº 105 - Itaparica - vila velha - ES - CEP 29102-03527 3349-0828  / pibitaparica@pibitaparica.org.br www.pibitaparica.org.br

ESCALA - MINISTéRIO  INFANTIL

MAIO

12/05 19/05

Berçário - Manhã [08:30 às 11:00h]
durante  a EBD e o culto Cleonice/Mirian Eller Dulce/Márcia Vieira

Berçário - Noite [19 às 21:00h]
durante o culto

Danyelli/Sirlene/Alice 
Bravim

Dulce Christina/Márcia 
Vieira/Mariana Assis                  

Maternal I - Manhã [09:30 às 11:00h]
durante o culto Nídia / David Viviane / Bianca

Maternal I - Noite [19 às 21:00h]
durante  o culto Kelly / Marly Kossman Viviane / Bianca

Maternal II - Manhã [09:30 às 11:00h]
durante o culto Rose Amorim Laize / Felipe

Maternal II - Noite [19 às 21:00h]
durante  o culto Rose Amorim Laize / Felipe

Culto infantil a noite [5 a 7 anos] Mirian Eller Márcia

Culto infantil a noite [8 a 11 anos] Douglas Valéria

*Responsável pela abertura do culto infantil. ** Responsável pela lição na classe.
*** Responsável pela abertura do culto infantil e lição na classe.

ESCALA – RECEPÇÃO

MAIO

Data Quarta Manhã Noite Estacionamento

08/05 Amarildo ***  *** ***

12/05 *** Dulci Bonfim Edilane e Alice 
Bravim Weverton Almeida

ESCALA Tv PIBI WEB

MAIO

Data TRANSMISSÃO EDIÇÃO CÂMERA 1 CÂMERA 2

05/05 Sandro Griffo Luciano Felipe Breia
Davi Amorin Célia

12/05 Ediano Alana Davi Amorin Carlos Bruno

LOUvOR E ADORAÇÃO
•	 GRUPO DE COREOGRAFIA “LIvRE SOUL”  
Inscrições abertas para o grupo de coreografia.
Idade: a partir de 12 anos
Horários: sempre aos sábado às 15h
Procure hoje mesmo a líder: Alana Félix Fernandes.

•	 MINISTéRIO DE TEATRO
• Estão abertas as inscrições para ministério de teatro da PIBI mais informações com a irmã Laila.

•	 MUSICARTE – CURSO LIvRE DE MúSICA – PIBI
Já estão abertas as inscrições para a nossa escola de música em nossa igreja.
Valor das inscrições: R$ 75,00 sem taxa de matrícula. Horários e instrumentos variados.
Piano,Teclado,Violão,Guitarra,Violino, Bateria, Sax, Flauta Doce, Teoria Musical e Canto.
Informações: 3349-0828 (horário comercial)

PASTORAL
• Domingo dia 19/05 depois do culto da manhã Reunião do Conselho Administrativo.
• Vigília de Oração da PIBI na sexta-feira (31/05) de 20:00 h às 00:00 h.
• No último domingo do mês (26/05) Assembleia da Igreja depois do culto da manhã.                                                                                                             
• A Secretaria da Igreja convoca os seguintes membros  a entrar em contato no tel: 3349-0828 para atua-
lizar o cadastro até dia 31/05 são: Alessandro Vieira Moreira; Anne Caroline Ramos de Lemos; Antônio 
Geraldo Vidigal Neto; Arnaldo Alves Dias Júnior; Bruna Villet de Oliveira; Bruno Hombre Pimentel; Bruno 
Rafael Nascimento Albuquerque; Camila Falcão Marcelino; Carlos Alberto Porfírio Paz Júnior; Chirlei 
Maria de Souza Dias; Christina Barbosa Silva Suhet; Cristiano Laiber Salarini; Dulce dos Santos; Eliezer 
Barrozo Suhet; Élisson Nantes Lins; Francisco Carlos Marques Rodrigues; Geise Bortolozzo Cavaliere; 
Gélisson Gomes da Silva; Geraldo Mendes Gutian Júnior; Gilda Suzart S. Chacon Fernandes; Isac Silva 
Lins; Jair Mauri; Jeferson da Silva; Joyce da Conceição Gutian; Júlio César da Silveira Vaz; Katleen Cristi-
na Machado Brito; Kemp Eugênio Comper; Kênia Bitarães Maciel; Kênio Pascoal Rosa.

EDUCAÇÃO CRISTÃ
Queridos!
Estamos no mês da Família.
Incentivamos a todas as famílias a estarem unidas participando dos estudos Bíblicos domésticos e na EBD.

•	 ATENÇÃO CLASSES
Emanuel, Josué e Geração Eleita estarão com uma lição especial do mês da família no Primeiro e Ultimo 
Domingo. Não Percam!!!Você será muito abençoado.

•	 BERÇÁRIO PIBI
Se você deseja servir a obra de Deus através do nosso BERÇÁRIO por gentileza faça o seu cadastro com 
a coordenação do MEC ( Jeanes de Jesus ou Celia Lima)
 
•	 I CAPACITAÇÃO BERÇÁRIO
Data:22 de Junho de 2013
Horário:9h30min as 11horas
Local:Sala Geração Eleita
Por favor faça já a sua inscrição na coordenação MEC(Celia Lima e Jeanes de Jesus)

MINISTéRIO DE MISSõES E EvANGELISMO
•	 TREINAMENTO SOBRE EvANGELISMO E DISCIPULADO
As pessoas que não puderam participar do último treinamento, e ainda desejam, favor procurar Ernest 
e Ana. Eles poderão marcar de acordo com a possibilidade de cada um. Se necessário, poderão dar 
treinamentos individuais. 2 Co. 5:17-20: “nós somos embaixadores de Cristo”. Nós fomos transformados, 
e agora nos foi dado o ministério e a mensagem da reconciliação. Nós temos o privilégio e a responsa-
bilidade de clamar às pessoas para que se “reconciliem com Deus”.
Telefone: -  3181-0330 | E-mail: ejguardia@hotmail.com 

•	 RETIRO DA jUvENTUDE
O Retiro da Juventude acontecerá nos dias 17, 18 e 19 de maio, na Fazenda Liberdade Chury em Ponta 
da Fruta, Vila Velha-ES. O valor da inscrição é de R$ 120,00 podendo ser pago em 3 parcelas  de R$ 
40,00 

MULHERES CRISTÃS EM AÇÃO
•	 MCA ARTESANATO

ESCALA – MúSICA

MAIO

Data Instrumentais Vocais
Mensagem 

Musical, Teatral 
ou Coreografia

Prelúdio, 
Poslúdio e 
Regência

Ênfase 

12/05
(Domingo)

Guitarra – Rafael A.         
Baixo – Karlus Vitor        

Teclado – Josué                
Violão – Edson                 

Bateria – Wellington

Luiz Fonseca 
(Dirigente)

Osmira
Edilson
Nathália

M – Quarteto Shalon
N – Vocal Harmonia 

Prel. e Posl. :                   
M – João 
Marcos

N – Vocal 
Harmonia 
Hinos: M – 

Olivia
N –  Olivia
Regência: 

Osmira

Culto Dominical

19/05
(Domingo)

Guitarra – Willian               
Baixo – Raphael In.         

Teclado – Pedro                
Violão – Luiz Thiago         

Bateria – Silvio

Jane 
(Dirigente)

Edilson
Olívia 
Jane

M – Balbino
N – Coral PIBI 

Prel. e Posl.                   
M – Djadéa                       
N – Daniel 

Ramos    Hinos:  
M – Djaldéa
N –  Daniel 

Ramos
Regência: 
Hércules       

Culto Dominical


