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• PRELÚDIO Eu Me Rendo – Renascer Praise

• ORAÇÃO

• AVISOS

Mateus 9:35-38• LEITURA BÍBLICA EM UNISSONO 

• HINO 543 HCC “EU ACEITO O DESAFIO” 

• HINO 226 HCC “ESTE É O DIA SENHOR”

• BOAS VINDAS AOS VISITANTES

Eu Me Rendo – Renascer Praise
Eu Te Agradeço – Kleber Lucas    
Cantarei Teu Amor – David Quilan   

• MINISTÉRIO DE LOUVOR

• MOMENTO MISSIONÁRIO 

Hino Missionário “Poder Pra Testemunhar”• DÍZIMOS E OFERTAS

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• ORAÇÃO

Piano• POSLÚDIO

“E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sina-
gogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas 
as enfermidades e moléstias entre o povo. E, vendo as multidões, 
teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e des-
garradas, como ovelhas que não têm pastor. Então, disse aos seus 
discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. 
Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua 
seara.”

Piano• PRELÚDIO 

• ORAÇÃO

• AVISOS

Miss. Ernest Jean Guardia            • MENSAGEM

 Pr. Eliomar Corrêa• MENSAGEM  

Nívia e Olívia - “Santo Pai Tu És Santo”• MOMENTO MUSICAL

• BENÇÃO

Eu Me Rendo – Renascer Praise
É Bom Louvar A Deus – Compasso Livre 
És Real Pra Mim – Lucas Souza  
Ainda Que Figueira – Fernandinho

• MINISTÉRIO DE LOUVOR  PIBI

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

Hino Missionário “Poder Pra Testemunhar”• DÍZIMOS E OFERTAS

• APRESENTAÇÃO DE VISITANTES

Ministério de Louvor• POSLÚDIO

“Bem-aventurados os que habitam em tua casa; louvar-te-ão conti-
nuamente. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra 

parte mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas 
tendas da perversidade.”

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 PARÁBOLA DOS PESCADORES QUE NÃO PESCAVAM

Era uma vez, um grupo que se intitulava ‘pescadores’. Eles moravam em um local onde 
dava muito peixe e era de fácil acesso. E os peixes estavam famintos, qualquer isca lançada 
era disputada por muitos peixes. Semana após semana, mês após mês e ano após ano esses 
homens participavam de reuniões e falavam a respeito de sua chamada para serem pescado-
res, da abundância de peixes e de como se deve ir à pescaria. Mas não pescavam.

Continuamente, buscavam novos e melhores métodos de pescar e definições de pesca.  
Além disso, diziam “Pescar é dever de todo pescador.” Ou ainda “Todo homem é um pes-
cador”. Promoviam campanhas especiais “Campanhas do Pescador” e o “Mês da Pesca”. 
Promoviam também congressos nacionais e até mundiais para discutir, promover e ouvir a 
respeito de todos os meios de se pescar. Mas não pescavam.

Organizaram um conselho para enviar pescadores a outros lugares onde existiam muitos 
peixes. O Conselho seria formado por aqueles que têm grande visão e coragem para falar 
sobre pesca, para defini-la e promover a ideia de pescar em rios distantes, mares e lagos onde 
muitos peixes de cores variadas viviam. Mas os membros do Conselho não pescavam.

Grandes e elaborados centros de treinamentos foram construídos com o objetivo primeiro 
de ensinar pescadores a pescar. Anos a fio ofereciam cursos onde se estudavam as necessida-
des do peixe, sua natureza, onde encontrá-los, suas reações psicológicas, como se aproximar 
dos peixes. Aqueles que ensinavam tinham doutorado em psicologia. Mas os professores não 
pescavam.

Outros estudavam sobre a história da pesca e onde os primeiros pais fizeram grandes 
pescas nos séculos passados. Construíram Casas Publicadoras, onde dia e noite produziam 
materiais de como organizar e encorajar reuniões para falar a respeito da pesca. Alguns senti-
ram o chamado para serem pescadores. Foram comissionados e enviados para pescar, mas 
acabaram ficando em casa por falta de recursos e se envolveram em todo tipo de ocupações. 
Outros sentiam que seu trabalho era se relacionar com o peixe para que ele soubesse quem é 
o bom pescador. Outros sentiam que simplesmente deveriam deixar que o peixe soubesse o 
quanto eram gentis, bons vizinhos, e amáveis. Mas nenhum deles pescava.

Depois de uma animada reunião sobre a “necessidade do pescar” um jovem saiu e foi 
pescar. No dia seguinte relatou haver pescado dois peixes. Ele foi homenageado por sua ex-
celente pescaria e escalado para comparecer numa das maiores reuniões para contar sua 
experiência. Foi também colocado no Quadro Geral de Pescadores como pessoa de conside-
rável experiência.

Moral da história, eles não eram realmente pescadores, pois não pescavam. Uma pessoa 
é pescadora se, ano após ano, nunca pega um peixe? Como alguém diz que está seguindo a 
Jesus e não está pescando?

“Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens.”
                                                                                                                                                                      

João M. Dresher

Salmos 84.4 e 10• LEITURA BÍBLICA EM UNÍSSONO 

Uma igreja cheia de vida

Organizada em 27 de Outubro de 1984

Culto da ManhãCulto da Noite



JUVENTUDE
•	 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 

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 um delicioso caldo, 
tortas doces e outros pratos e, assim, 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, Florinda(luto), 
Luis Alberto Gomes Fonseca.

•	 ANiVERSARiANTES DA SEMANA
19/03 - Wellington Ribeiro da Silva Índio
20/03 - Ozana Beje Feliciano
23/03 - Gabriel Silva Reis
             José Leocádio Souza Reis
             Madalena Vasconcelos Pereira
             Vinícius Broedel de Brito

Ministérios Ministérios Ministérios
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•	 FESTA DA NAÇÕES
Dia 24 teremos nosso almoço missionário, procure seu líder de Ministério para ver o que 
você deve trazer.  Teremos churrascos, massas, saladas, arroz e sobremesa, IMPERDÍ-
VEL.

•	 CANTiNA MiSSiONÁRiA
Todos os domingos de março, teremos deliciosos lanches, após o culto da noite. Os 
grupos familiares estarão trazendo os pratos.  Prestigie nossos irmãos e coopere com a 
obra batista missionária mundial.

•	 TREiNAMENTO SOBRE EVANGELiSMO E DiSCiPULADO
No dia 23 , sábado, às 9-10:15 hs, os missionários Ernest e Ana Jaen Guardia estarão 
ministrando um treinamento para aqueles que desejam saber mais como fazer evange-
lismo pessoal e discipular novos convertidos. Haverá parte prática após o treinamento 
(10:15-11:30 h).

ESCALA - MiNiSTéRiO  iNFANTiL

MARÇO

17/03 24/03 31/03

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

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

Maternal - Manhã [09:30 às 11:00h]
durante o culto Nídia Carmem Kátia

Maternal - Noite [19 às 21:00h]
durante  o culto Rebeca Franciele Laiz Pimentel

Culto infantil a noite [4 a 7 anos]
Laize
Felipe

Mayara Marly Kossmann

Culto infantil a noite [8 a 9 anos] Márcia Alessandra Não haverá

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

ESCALA - RECEPÇÃO
MARÇO

Manhã Noite Estacionamento

Domingo - 17/03 Iná
Cleonice

Sandra
Weverton Danúzio

4ª feira - 20/03  Luiz Fonseca

Domingo - 24/03 Dulce Bonfim
 Verônica

Laíse
Luis Felipe Weverton

4ª feira - 27/03  Wolfgang

Domingo - 31/03
Edilane

Márcia cerqueira
Cleonice

Luiz Fonseca
Ricardo Brito

FUNÇÃO E-MAIL
Presidente eliomar@pibitaparica.org.br
1° Vice-Presidente vice1@pibitaparica.org.br
2° Vice-Presidente vice2@pibitaparica.org.br
Tesouraria tesouraria@pibitaparica.org.br
Secretaria Estatutária secretaria.estatutaria@pibitaparica.org.br
Assessoria Jurídica juridico@pibitaparica.org.br

PASTORAL 
•	 CELEBRAÇÃO DA CEiA DE PÁSCOA 
Faça a sua inscrição e de sua família para participar da Celebração da Ceia de Páscoa, no 
dia 31 de março, às 8h, no Cerimonial  D´Mont Buffet ao lado da PIBI. Cada sacerdote e sua 
família estarão recebendo  pão e o “vinho” para a celebração. Após, estaremos desfrutando 
de um delicioso café da manhã e a EBD.

•	 CELEBRAÇÃO DA CEiA DO SENhOR E DE BATiSMOS
Dia 31 de março, às 19h, estaremos celebrando o culto das ordenanças com recebimento de 
novos membros por batismos, carta de transferência e aclamação. Convide amigos parentes 
e familiares para esta grande festa de celebração.

•	 ALVO MiSSiONÁRiO
Estamos desafiados a contribuir com as nossas orações, nosso empenho e nossas finanças 
para alcançarmos os alvos propostos e, dentre eles, o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). 
Participe!!!

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.

EDUCAÇÃO CRiSTÃ
•	 EBD
Prepare-se!!! Abril é o mês da EBD, a maior e melhor escola do mundo.
Tema: “PROCLAMANDO CRISTO ATRAVÉS DA EBD”.
Participações: Todas as Classes
Alvo: 240 alunos em 2013
Venha!  Traga sua família e amigos!!!

MULhERES CRiSTÃS EM AÇÃO
O Culto da MCA será realizado na casa da irmã Maria do Carmo Sartório, às 15h, dia 21 de 
março de 2013, na 1ª Etapa de Coqueiral de Itaparica. Informações: Tel. 3339 7584.


