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• PRELÚDIO Piano – Djaldéa

• ORAÇÃO

• ORAÇÃO

• CÂNTICO

Piano - Djaldéa• PRELÚDIO 

• ORAÇÃO

• AVISOS
• AVISOS

Meu Prazer - Igreja Batista de Curitiba
Em Tuas Mãos - Rodrigo Correa
Rendido Estou - Aline Barros

• MINISTÉRIO DE LOUVOR PIBI

Abre Senhor os Meus Olhos - Quatro por um
Comunhão - Kleber Lucas
Creia em Mim - Comunidade de Nilópolis

• MINISTÉRIO DE LOUVOR PIBI

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• REFLEXÃO 

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

Enquanto Eu Respirar - Adoração Adoradores

• DÍZIMOS E OFERTAS

“Vaso Novo” - Coral PIBI

Pr. Dantas Lima

• DÍZIMOS E OFERTAS

Coral PIBI• MENSAGEM MUSICAL

Coral PIBI• MENSAGEM MUSICAL

“Vinde a Mim” - Vocal Harmonia• MENSAGEM MUSICAL

• BOAS VINDAS AOS VISITANTES

• APRESENTAÇÃO DE VISITANTES

Piano – Djaldéa• POSLÚDIO

Ministério de Louvor• POSLÚDIO

DIRIGENTE: Eis que o meu servo procederá com prudência; será exaltado, e ele-
vado, e mui sublime. Ele espantará muitas nações; por causa dele reis taparão a 
boca; pois verão aquilo que não se lhes havia anunciado, e entenderão aquilo que 
não tinham ouvido.
CONGREGAÇÃO: Não tinha formosura nem beleza; e quando olhávamos para ele, 
nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. 
DIRIGENTE: Era desprezado e rejeitado dos homens. Verdadeiramente ele tomou 
sobre si as nossas enfermidades, e carregou com as nossas dores; e nós o repu-
távamos por aflito, e ferido de Deus, e oprimido.
CORAL PIBI: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado 
por causa das nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e 
pelas suas pisaduras fomos sarados.
DIRIGENTE: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se des-
viava pelo seu caminho; mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.

“Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos 
ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.”

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.

AS PEDRAS NÃO CLAMARÃO!!!

“Ao que ele respondeu: Digo-vos que, se estes se calarem, as pedras clamarão” (Lc 19.40).

Com base nestas palavras de Jesus, vez por outra, alguém, desafiando a igre-
ja à obra missionária, diz que se não pregarmos o evangelho, as pedras cla-
marão. A afirmação é bem intencionada, mas incorreta. Não foi isso que Je-
sus disse. Este equívoco ecoa há muito tempo em nosso meio, e é um tiro no pé.

O contexto esclarece bem. Os discípulos, entusiasmados com a entrada de Jesus em 
Jerusalém, começaram a louvar a Deus e a gritar: “Bendito o Rei que vem em nome do 
Senhor; paz no céu e glória nas alturas”. Incomodados, os fariseus pediram que ele os re-
preendesse. Então ele deu a resposta contida em Lucas 19.40. Que é bem específica: “se 
estes se calarem”. Ele era o Rei prometido, o Messias esperado. Isso era tão gritante que se 
os discípulos se calassem, as pedras o proclamariam. O contexto não é de evangelização ou 
missões. Jesus não disse que pedras evangelizariam. Só seus seguidores podem fazer isto.

A tarefa de pregar o evangelho é tão restrita aos discípulos de Jesus, que os an-
jos gostariam de desempenhar esta tarefa (1Pe 1.12) e não conseguiram o privilégio.

Se não evangelizarmos nem fizermos missões, ninguém o fará. Se as pe-
dras clamassem em nosso silêncio, melhor seria fechar as juntas missioná-
rias e enviar caminhões de brita para os campos. Devemos fazer missões!

Investir na obra missionária, manter missionários, orar por eles e dar-lhes condições 
de vivereme desempenharem sua tarefa é responsabilidade de toda a igreja de Cris-
to. Os missionários não são fracassados que, não dando certo na vida secular, optaram 
pela caridade eclesiástica. São pessoas que têm uma visão espiritual e comprometeram 
suas vidas com o evangelho. Merecem respeito. Eles são a elite das tropas de Deus.

Missões estaduais é uma lembrança de que missões começam perto de nós. Não é 
apenas a lugares distantes que devemos ir, mas ao nosso bairro e cidade (missões urba-
nas), estado (missões estaduais), ao Brasil (nacionais) e ao mundo (missões mundiais).

No encerramento do congresso de evangelização mundial de Lausane, Suíça, que vi-
sou despertar a liderança evangélica para a evangelização do mundo, Billy Graham pregou 
o sermão de encerramento. O título foi “Por que Lausane?”. Ele encerrou uma fantástica 
pregação com esta pergunta e deu a resposta: “Para que o mundo inteiro ouça a sua voz”.

Missões é a obra da igreja para que o mundo inteiro ouça a voz de Deus, 
voz que se encarnou na pessoa de Jesus. É uma obra que desafia a todos nós e 
que pede engajamento de toda a igreja. Não fique de fora. As pedras não farão o 
que devemos fazer. Ore por missões, contribua para missões, engaje-se em mis-
sões. Também é responsabilidade sua fazer com que o Amapá ouça a voz de Deus.

Pr Isaltino Gomes

(JO 14.26)• LEITURA BÍBLICA EM UNÍSSONO 
(Is 52. 13, 15; 53. 2-6.)• LEITURA BÍBLICA EM UNÍSSONO 

Regente Olívia
• HINO 212 HCC “Ó SENHOR, VEM ME DIRIGIR

Sem. Ricardo Almirante• MENSAGEM

1° ELEMENTO: “Eu Me Alegro Em Ti”  -  Min. Louvor Shalon
2° ELEMENTO: “Poderoso Deus”  -  David Quilan

• CEIA DO SENHOR

• BENÇÃO

• MOMENTO COMUNHÃO

• HINO 137 HCC “PORQUE VIVO ESTÁ”       

Regente Olívia

“Sou Todo Teu”

“Contigo a Mesa”

“Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco: que Deus enviou seu Filho uni-
gênito ao mundo, para que por ele vivamos. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor; 
tu és grande, e grande o teu nome em poder.” 

(1 JOÃO 4.9 E JR. 10.6)• CORAL PIBI - LEITURA BÍBLICA 

“Meu Prazer” - Igreja Batista de Curitiba

O Poder do Teu Amor - Aline Barros



MuLhERES CRiStÃS EM AçÃO

As Mulheres da PIBI realizará a comemoração das Aniversariantes do Semestre, nesta segunda-feira 
(29/08) às 15 h. Todas estão convidadas.

•	 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.

MiSSÕES E EVANGELiSMO
O evangelismo, por conseguinte, não é um acessório opcional à vida cristã. É o próprio pulsar de tudo o 
que fomos chamados a ser e fazer. É a comissão entregue à igreja que confere significado a tudo quanto 
é empreendido em nome de Cristo. Concentrado neste objetivo, tudo quanto fizermos e dissermos terá 
um glorioso cumprimento no propósito remidor de Deus. (Robert Coleman)

FAMÍLiA 

•	 GRuPO DE COMuNhÃO
Você que ainda não está  no grupo de Comunhão, procure hoje mesmo os irmãos Ricardo e Marta, 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!

•	 REtiRO DE CASAiS
LOCAL: Pousada Eco da Floresta     DATA: 29,30/1113 e 01/12/13
VALOR: R$ 760,00 (8 X DE R$ 95,00) Quem ainda não acertou a primeira parcela, procurem, o quanto 
antes, os irmãos Elcy e Alessandra para fazerem o acerto. A segunda vence dia 10/06/2013.  Pegue seu 
carnê. Das 40 vagas que já estavam preenchidas, surgiram 3 vagas.. Esta é a sua chance!!! Os irmãos 
que, daqui para frente, porventura desistirem de ir, deverão informar um casal para ocupar o seu lugar. 
Por favor, nos ajudem neste sentido!

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.

ORAçÃO

•	 MOtiVOS DE ORAçÃO
Maria Luiza, Sonia Maria, Consuelo, Eduardo, Maria José, Maria Madalena, Terezinha Wetler, Delcy, 
Maria Salomé, Onofre, Noemia, Mauro Cesar, Marcos, Djanira Bruno, Laudicéia, Ormir Delpupo, 
Eunice Procopio, Elias, Pr. Elvino, Célia Juliana, Karina, Pr. Carlito.

•	 AGRADECiMENtO
A Irmã Odete agradece à Deus pela recuperação e à Igreja pelas orações em favor dela.

•	 ANiVERSARiANtES DA SEMANA
28/07- Adan de Oliveira Bucker; Adilene da Silva Torres. 29/07 - Danúbia Cristina Soares Oliveira; Gelson 
Ferreira de Souza; Noemia Alves Ferreira; Ricardo Wilson Biazatti Vieira; Sandra Christina de Souza; 
Thais Dias Rezende. 30/07 - Adelina Izabel Silva; Daniel Silva Reis; Valber de Vargas Martins. 31/07 – Pr. 
Eliomar Correa de Jesus; Pr. Judson Carlos de Souza Pimentel; Leonardo Francisco de Abreu. 01/08 
- Ieda Silva dos Santos; Raquel Fér Ribeiro; Rayner Marques Duarte. 02/08 - Irani de Castro Santana; 
03/08 - Iracema Ferreira Maciel.

Ministérios Ministérios Ministérios

ESCALA SOM
JULHO / AGOSTO

Datas Operador 1 - Manhã Operador 2 - Noite

Domingo (28/07) David  Saulo

Domingo (04/08) David Luiz Thiago
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ESCALA - MiNiStéRiO  iNFANtiL

JULHO

28/07 04/08

Berçário - Manhã [08:30 às 11:00h]
durante  a EBD e o culto

Miriam Eller/ 
Alessandra Mafra        Sirlene/ Márcia Vieira                                             

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

Sandra Christina/ Sandra 
Nunes/ Tânia Lima

Danyelli/ Márcia Vieira/ 
Sirlene

Maternal I - Manhã [09:30 às 11:00h]
durante o culto Carmem/ Tacila             Kelly Terrazza/ Sarah                        

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

     Rezi/ 
Deborah Pedrosa     Madalena/ Gabriel

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

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

Culto infantil a noite [5 a 7 anos] Lilian Gabriel

Culto infantil a noite [8 a 11 anos] Marcos Marly Kosmann

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

ESCALA tV PiBi WEB

JULHO

Data COORD. GERAL TRANSMISSÃO EDIÇÃO CÂMERA 1 CÂMERA 2

28/07 Luciano Ediano Adilson Marco Aurélio Laíse Schneider

04/08 *** *** *** *** ***

LOuVOR E ADORAçÃO

•	 CONGRESSO AMBB 2013
A Ministra de Música Olívia Rodrigues, estará participando do 22º Encontro da Associação dos Músicos Batis-
tas do Brasil em São Paulo, devido a esse compromisso fica cancelado os seguintes ensaios: Vocal Harmonia, 
Conjunto da MCA, Coral PIBI e o Grupo Masculino.

•	 GRAVAçÃO DO CORAL iNFAtiL “tOM MENOR”
Atenção Papais, nossas crianças que fazem parte do coral infantil estarão gravando um DVD para dar de lem-
brança no dia dos pais. O dia da gravação será dia 01 de agosto (quinta-feira) às 19h na PIBI. Não esqueça de 
trazer seu filho. Favor mandá-los com os uniformes, para aqueles que não possuem, favor vir de calça jeans e 
blusa branca. 

•	 AuLAS PROMOCiONAiS DE ViOLiNO: 
Início das Aulas 05/08 Segunda às 20 h . Queridos irmãos, o ministério de música está lançando um projeto 
para a montagem de um grupo instrumental e futuramente uma orquestra. Pretendemos iniciar com violinos. As 
aulas serão ministradas para grupos de 10 pessoas. O investimento para cada aluno será de R$ 20,00 mensais. 
Os horários serão definidos tão logo tenhamos turma(s) fechada(s). Por enquanto, só há vagas para maiores de 
08 anos de idade e que tenham o instrumento. Porém, se você quer estudar e não tem condições de adquiri-lo, 
venha conversar conosco.  Não perca esta oportunidade de colocar seus dons à disposição do Senhor! Procure 
hoje mesmo o ministério de música e reserve a sua vaga. Promoção somente para membros da PIBI.

•	 MuSiCARtE – CuRSO LiVRE DE MúSiCA – PiBi
As Aulas começam a partir  de amanhã 29/07 .

PAStORAL                                                                                       

•	 ViAGEM
O Pastor Eliomar esta desde sábado em Conferência do aniversário de 75 Anos da PIB de Alvarenga- 
MG no Jubileu de Diamante. Que a Igreja esteja orando pela sua viagem.

•	 CORRiDA “PROSSiGO PARA O ALVO”
As inscrições estão abertas até dia 02/08, será dia 01/09 (Domingo) ás 8h. Informações com os irmãos 
Nete e Danúsio.   
                                                                                                                  
•	 AtuALiZAçÃO DE CADAStRO
Irmãos, há muitas pessoas na lista que ainda não atualizaram o cadastro de membros 2013. Favor verifi-
car se o seu nome consta na lista, no mural próximo a cantina e ligar para secretaria.        
                                                                                                     
•	 tERMO DE COMPROMiSSO
Por medidas de segurança, necessitaremos de uma troca das chaves da igreja e do alarme, para isso, 
será necessário que todos os ministérios que precisem de chave das salas, cooperem assinando o Ter-
mo de compromisso  para que se tenha uma cópia da chave e se  responsabilize por ela. Informações 
com  a administração e secretaria.   

EDuCAçÃO CRiStÃ

•	 Queridos Professores EBD e Culto infantil
As inscrições gratuitas já estão abertas para a II capacitação dos Professores do Ministério Infantil                       
DIA: 03/08/13 Sábado
HORÁRIO: 9h30min à 11horas.
LOCAL: Sala Geração Eleita.
PRELETOR: Pastor Eliomar C. de Jesus.
Período para inscrições: 30/06/13 à 28/07/13 com as coordenadoras: Kelly Terrezza e Lilian Costa.

•	 MiSSÕES EStADuAiS tEMA:
“Fortalecer para Frutificar” IR ,ORAR E OFERTAR!

•	 AGRADECiMENtO
O MEC agradece a participação e empenho dos ministérios abaixo no planejamento,organização e 
realização do chá dos avós PIBI 2013
Ministério Pastoral
Ministério de Musica e administração
Ministério Infantil e de Jovens
Ministério e Lideres dos grupos familiares.

Deus abençoe!
Pr. Dantas Lima e equipe.

ESCALA – MúSiCA

JULHO / AGOSTO

Data instrumentais Vocais
Mensagem 

Musical, teatral 
ou Coreografia

Prelúdio, 
Poslúdio e 
Regência

Ênfase 

28/07

Guitarra – Rafael 
Baixo – Raphael 
Intra  Teclado 

– Josué  Piano – 
Pedro    Violão 

– Edson Bateria 
– Harley Percussão 

- Rayner

Olívia 
(Dirigente)

João Marcos  
Nathália              

Laila

M – Vocal Harmonia 
(Edilson, Edson, 

João, Ricardo, Neile, 
Osmira, Olivia, 
Dulce, Gisele e  

Edilane)
N – CORAL PIBI

 

Prel. e Posl.  
 M – Djaldéa       
N – Djaldéa

Hinos             
M – Djaldéa       
N – Djaldéa

Regência: Bruna

Culto Dominical

04/08 BANDA PRAIA DA 
COSTA

BANDA PRAIA 
DA COSTA 

M – Coral PIBI
N - Laís

Prel. e Posl.   
M – Liége          
N – Liége

Hinos
M e N – Liége

Regência: Olívia 
Fraga

Abertura Mês da 
Juventude

horários de Culto:
Quarta às 19:30

Domingo: EBD - 8h30 | Culto - 9h40 e 19h


