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• PRELÚDIO Grupo de Flauta Infantil

• ORAÇÃO

Pr. José Dantas• MENSAGEM

• ORAÇÃO

Instrumental• PRELÚDIO 

• ORAÇÃO

• AVISOS • AVISOS

• BENÇÃO

Glória Te Darei A Glória (Lucas Souza) 
Adoração Sem Limites (Aline Barros)
Quando Deus Escolhe Alguém (Diante Do Trono)
Digno é o Cordeiro (Aline Barros)

• MINISTÉRIO DE LOUVOR PIBI

Marca de Cristo (Frutos do Espírito)
É Bom Louvar (Compasso Livre)
Mais Que Uma Voz (Kléber Lucas)

• MINISTÉRIO DE LOUVOR PIBI

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO
• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

“Conhecer Deus”• DÍZIMOS E OFERTAS

Grupo de Flauta Infantil• DÍZIMOS E OFERTAS

• APRESENTAÇÃO DE VISITANTES

• HINO “A MINHA FÉ E O MEU AMOR”

• BOAS VINDAS AO VISITANTES

• HINO 417 CC “BRILHA NO MEIO DO TEU VIVER”

Ministério de Louvor• POSLÚDIO

Instrumental - Piano• POSLÚDIO

DIRIGENTE:  Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me levantaste, e não permitiste 
que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Ó Senhor, Deus meu, a ti clamei, e 
tu me curaste. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos, e louvai o seu 

santo nome. Porque a sua ira dura só um momento; no seu favor está a vida. O 
choro pode durar uma noite; pela manhã, porém, vem o cântico de júbilo.

CONGREGAÇÃO: Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade: Jamais serei 
abalado. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Ouve, Senhor, e tem compai-

xão de mim! Ó Senhor, sê o meu ajudador!

DIRIGENTE: Tornaste o meu pranto em regozijo (...) me cingiste de alegria; 
para que a minha alma te cante louvores, e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te 

louvarei para sempre.

DIRIGENTE: porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de 
vós, é dom de Deus; não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque 

somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais deus antes 
preparou para que andássemos nelas.

CONGREGAÇÃO: que proveito há, meus irmãos se alguém disser que tem fé 
e não tiver obras? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de 
mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e 
fartai-vos; e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito 

há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá 
alguém: tu tens fé, e eu tenho obras; mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mos-

trarei a minha fé pelas minhas obras.

DIRIGENTE: crês tu que deus é um só? Fazes bem; os demônios também o crêem, 
e estremecem. Mas queres saber, ó homem vão, que a fé sem as obras é estéril?

TODOS: porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a 
fé sem obras é morta.

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.

A EBD visa à santificação – “Não Retroceda”
“Santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós” Josué 3:5

A Santificação é a separação do mundo e a consagração a Deus. Esta 
separação e consagração a Deus, produzem no homem um caráter de acor-
do com este relacionamento com Deus. A partir daí, forma-se então, no ho-
mem, um caráter santo, semelhante ao de Deus, pois como Ele mesmo falou 
: “Sedes santo, porque Eu sou Santo.” I Pedro 1:16. A Bíblia chama os salvos 
de santos, pois a partir do momento em que ele(a) é salvo(a), passa a ser 
separada do mundo para Deus, A santificação é um processo que se inicia 
na conversão e deve prosseguir durante todo o tempo de nossa vida na terra, 
claro que não é de uma hora pra outra, mas a partir do momento que toma-
mos uma ATITUDE diante de Deus, temos que desejar uma vida pura e sem 
mancha, temos que ser semelhante Àquele que nos criou. Temos que lutar 
contra o pecado se preciso até o sangue, pois se nos descuidarmos pode-
mos ESTACIONAR, ou até mesmo RETROCEDER ao invés de crescer na 
santificação. A morte de Cristo na Cruz e a sua ressurreição criaram todas as 
condições para que nós sejamos totalmente santificados, “o sangue de Jesus 
nos purifica de todo pecado.” IJoão 1:07. Temos também nesse processo uma 
ajuda importantíssima que é a do Espírito Santo, o esforço dele em nos guiar 
é direcionado à santificação. O Espírito Santo nos leva a conformação com 
o caráter de Deus que é Santo. E é também através da Palavra de Deus que 
somos santificados João 15:3, é por ela que a nossa mente é purificada e reno-
vada. Embora Deus queira a nossa santificação ITess. 4:3, cabe a nós querer, 
através da apropriação dos benefícioso sacrifício de Jesus, da operação do 
Espírito Santo e da palavra de Deus, ser santificados.Para tanto Ministério de 
Educação Cristã lhe convida a buscar o ensino da palavra através na Escola 
Bíblica Dominical. Não retroceda – A EBD visa à santificação.

Entendes o que lês?

Ministério de Educação Religiosa PIBI 

(Sl 30.1, 2, 4-6, 8, 10-12)• LEITURA BÍBLICA ALTERNADA 
(EF 2.8-10; TG 2.14-10, 26)• LEITURA BÍBLICA ALTERNADA 

Pr. José Francisco Veloso• MENSAGEM

“O Rei Da Glória, O Rei Dos Reis”           
Rosângela

• MOMENTO MUSICAL

Tema: “Proclamando Cristo Através Da Ebd”
Versículo Bíblico: ... Entendes Tu O Que Lês? (Atos 8:30)
Hino Oficial: “Conhecer Deus”
Mensagem Musical: Coral Infantil “Tom Menor” - “A Bíblia”

• MÊS DA EBD – PIBI

uma igreja cheia de vida

organizada em 27 de outubro de 1984

Culto da ManhãCulto da Noite



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

•	 ENCoNtro MCA
Todas as segundas-feiras às 15:00 hs  Amadas ,  mês de abril, é o aniversário da MCA e 
gostaríamos de contar com o apoio de toda a igreja. Amém? Mulher Cristã “Vamos trabalhar 
enquanto é dia! Pois a noite cedo vem. Vamos trabalhar sem desanimar, pois, há muito o que 
fazer”. Seja você Mulher Cristã em Ação.  Pra Marleide Lima – Pres. MCA da PIBI.

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

FAMÍliA 

•	 PAssEio DiA 01/05/2013 
Será no Sítio Tia Bila
Valores por pessoa:
Adultos: R$ 17,00
Crianças de 5 a 12 anos: R$ 12,00
Crianças até 5 anos: isentas
Venha participar com a Igreja deste momento de comunhão!!!

•	 rEtiro DE CAsAis 
Até o final deste mês estaremos definindo o local. Casais, programem para começarmos a 
investir neste retiro já no início de março.

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
15/04 - Élisson Nantes Lins, Zildenar Vieira Alves; 16/04 - Irla N. Ramalhete O. Medeiros de 
Almeida; 19/04 - Michele Gomes Pereira, Rebeca Penedo Pinto 20/04 - Nathália Marques 
dos Santos

Ministérios Ministérios Ministérios

EsCAlA soM
ABRIL

Datas Operador 1 - Manhã Operador 2 - Noite

Domingo (14/04) Luíz Cláudio Marcos

Quarta (17/04) *** André

EsCAlA MultiMÍDiA
ABRIL

Datas Operador 1 - Manhã Operador 2 - Noite

Domingo   (14/04) Roberta Sarah

Domingo (21/04) Felipe Gabriel

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

ABRIL

14/04 21/04

Berçário - Manhã [08:30 às 11:00h]
durante  a EBD e o culto Dulce / Sirlene Neile / Sara

Berçário - Noite [19 às 21:00h]
durante o culto Dulce / Sirlene Neile / Sara

Maternal I - Manhã [09:30 às 11:00h]
durante o culto Madalena Nidia / Davi

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

Maternal II - Manhã [09:30 às 11:00h]
durante o culto Andressa Cavalcante Laize

Maternal II - Noite [19 às 21:00h]
durante  o culto Sandra Felipe

Culto infantil a noite [5 a 7 anos] Lilian Márcia / Marcos

Culto infantil a noite [8 a 11 anos] Marquinho Miriam

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

EsCAlA – rECEPção

ABRIL

Data Quarta Manhã Noite Estacionamento

14/04 Verônica  Karliny e Alex 
D’Avila Fábio Deodato

17/04 Luíz Fonseca *** *** ***

PAstorAl 

• A assembleia regular  acontecerá  no domingo (21/04) no culto da  manhã
• Hoje, depois do culto da manhã, o pastor Eliomar terá uma reunião com os ministérios.

louvor E ADorAção

•	 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)

•	 CorAis – (Coral PiBi e Coral infatil tom Menor)
Queridos irmãos, Já retornamos nossas atividades de ensaio. Já estamos nos preparando
para o nosso musical de páscoa. Se você irmão, membro da PIBI, deseja ingrejar neste mi-
nistério favor procurar o ministério de música (M.M. Olívia Rodrigues), para que  possa ser 
feitas sua inscrição e entrevista. 
Horários dos ensaios:
CORAL MISTO PIBI – Quintas às 19:30h e Domingo às 11h
CORAL INFANTIL TOM MENOR – Quintas às 18:30h
 
•	 CorEoGrAFiA iNFANtil 
Para crianças de 5 à 11 anos. Se você deseja ingressar seu filho,
procure a líder do grupo: Rebeca Penedo. 

•	 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.

EDuCAção Cristã

•	 ABril: Mês DA EBD
TEMA: Proclamando Cristo através da EBD
VERSÍCULO BÍBLICO: Entendes tu o que lês? Atos 8:30
HINO OFICIAL: Conhecer Deus
ALVO PARA 2013: 240 alunos

•	 ii rEuNião DE PlANEjAMENto CoM A CoorDENAção Do MiNistério 
iNFANtil

        Data: 21 de Abril
        Horário: 17h30
        Local: Classe Heroínas da Fé.
        Assuntos:
        1. Musical A História da lagarta Zazá - Mês de Maio
        2. Congresso Infantil - Mês de Julho

MiNistério DE MissõEs E EvANGElisMo

•	 trEiNAMENto soBrE EvANGElisMo E DisCiPulADo
As pessoas que não puderam participar do último treinamento, e ainda desejam, favor pro-
curar 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 responsabilidade de clamar às pessoas para que 
se “reconciliem com Deus”.
Telefone: 3181-0330 | E-mail: ejguardia@hotmail.com
•	 rEtiro DA juvENtuDE

EsCAlA – MÚsiCA

MARÇO

Data Instrumentais Vocais
Mensagem 

Musical, Teatral 
ou Coreografia

Prelúdio, 
Poslúdio e 
Regência

Ênfase 

14/04
(Domingo)

Guitarra – Rafael A.
Baixo – Pereira 
Teclado – Josué
Violão – Edson
Bateria – Yuri

Luiz Fonseca 
(Dirigente)

Osmira
Edilson
Nathália

M – Coral Infantil

N – Rosângela

 Prel. e Posl.:
 M – Gp. De 

Flauta Inf.
 N – João 
Marcos

Hinos: M – 
Olivia

N – Olivia
Regência: 
Hércules                

Culto Dominical

17/04 
(Quarta)

Dirigente: Luiz 
Heidie
Osmira

Instrumental:
Violão – Laís

Teclado –
Olivia

Bateria – David      

Mensagem Musical: 
Osmira


