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Eis-Me Aqui, É Bom Louvar a Deus, Deus de Aliança

Pr. Eliomar Côrrea

Pr. Eliomar Côrrea

Salmo 84:1-4

• ORAÇÃO

• AVISOS

• LEITURA BÍBLICA EM UNÍSSONO 

• CÂNTICO – “TEUS ALTARES (JOÃO ALEXANDRE)” 

• BOAS VINDAS AOS VISITANTES

• MINISTÉRIO DE LOUVOR

• DÍZIMOS E OFERTAS

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• ORAÇÃO

• POSLÚDIO

“Quão amáveis são os teus tabernáculos, SENHOR dos Exércitos!
A minha alma está desejosa, e desfalece pelos átrios do SENHOR; o 
meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal 
encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde ponha seus filhos, 
até mesmo nos teus altares, SENHOR dos Exércitos, Rei meu e Deus 
meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa; louvar-te-ão con-
tinuamente”.

• PRELÚDIO 

Sl 16.11; Is 12.3, 4; 61.10, 
11; 12.5, 6

• ORAÇÃO

• AVISOS

• MENSAGEM

• MENSAGEM  

• BÊNÇÃO

• LEITURA BÍBLICA ALTERNADA

• MINISTÉRIO DE LOUVOR 

• HINO 406 CC “CONFIAR EM CRISTO”

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• DÍZIMOS E OFERTAS

• APRESENTAÇÃO DE VISITANTES

• POSLÚDIO

DIRIGENTE: Tu me farás conhecer a vereda da vida; na tua presença 
há plenitude de alegria; à tua mão direita há delícias perpetuamente.
CONGREGAÇÃO: Portanto com alegria tirareis águas das fontes da 
salvação. E direis naquele dia: Dai graças ao Senhor, invocai o seu 
nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, proclamai quão ex-
celso é o seu nome.
DIRIGENTE: Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se ale-
grará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Porque, 
como a terra produz os seus renovos, e como horto faz brotar o que 
nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor 
perante todas as nações.
TODOS: Cantai ao Senhor; porque fez coisas grandiosas; saiba-se isso 
em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião; porque 
grande é o Santo de Israel no meio de ti.

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.

FÉRIAS FRUSTRADAS OU
 TRABALHO FRUSTRADO?

Quando penso no primeiro domingo do ano sempre lembro o fato de que alguns estarão en-
trando no merecido gozo de suas férias bem como outros darão continuidade às atividades 
já desempenhadas no ano anterior. Para alguns é momento de sentir “dever cumprido” e 
“relaxar”, para outros é momento de “arregaçar as mangas” porque “a luta continua com-
panheiro!”.
Faço, a partir daí, um paralelo de um episódio narrado no Evangelho de joão. Nos dois 
últimos capítulos, há o relato de três encontros de Jesus com seus discípulos, logo após sua 
ressurreição. Porém quero me deter no episódio acontecido junto ao Mar de Tiberíades, 
registrado no capítulo 21. O texto descreve que os sete discípulos, pela primeira vez nos 
últimos três anos vividos na companhia de Jesus, foram à praia entendendo que estavam 
sem sua companhia. Pedro os convidou para pescar. Passaram a noite toda e não pegaram 
nenhum peixe. Olha que eram pescadores experientes! Talvez o problema estivesse na 
malha da rede ou por aquele local não ser um bom pesqueiro. Ou, quem sabe, a estação do 
ano não fosse propícia ou mesmo o horário. Bem, poderíamos tentar encontrar uma razão, 
mas quero crer que o que faltava, na verdade, era a presença de Jesus.
Ao romper da manhã, Ele apareceu na praia, quando seus discípulos estavam voltando da 
pescaria frustrada, e lhes perguntou se haviam pescado algum peixe. A resposta foi nega-
tiva. Depois, perguntou se havia algo para comer. Mais uma vez a resposta foi negativa. A 
partir daí, Jesus os orienta para que lancem a rede para o lado direito do barco. Obedecem. 
E, para surpresa deles, mesmo já estando próximo à margem, a rede ficou cheia, com 153 
grandes peixes. Depois, Ele os convidou para comerem. Na areia, Jesus há havia preparado 
o braseiro, com um peixe sendo assado e pão.
Quero extrair algumas lições deste episódio.
A primeira lição é que, trabalhando ou em férias, é preciso continuar com e na presença de 
Jesus. Não podemos achar que o fato de estarmos em gozo de férias nos permite deixar de 
orar, ler a Bíblia e de ir à igreja, para adorar. Ao chegar no lugar de descanso, devemos, sem 
perda de tempo, localizar uma Igreja Batista onde possamos cultuar com os irmãos do lugar.
A segunda lição é que Jesus preparou um banquete para nós neste ano. Deus já planejou 
um ano de muitas bênçãos para todos nós e, com certeza, todas as coisas irão cooperar 
para o nosso bem.
A terceira lição é que Ele me ama, me salvou e me sustenta. Preciso contar para os outros 
essas boas novas, que pertencem a todos. Não perderei a oportunidade, seja dentro do 
supermercado, na padaria, na sorveteria, com a “tia” do picolé, com o “tio” do churro, no 
churrasquinho, no self-service, no sítio ou na praia: serei missionário onde estiver. 
Portanto, não serão férias frustradas nem trabalho frustrado, porque com Jesus passarei todo 
o ano de 2013 tendo essa certeza da vitória no meu coração. E, desejo que você, també, 
experimente isso.
Com carinho
Pr. Eliomar Corrêa de Jesus

Uma igreja cheia de vida

Organizada em 27 de Outubro de 1984

Culto da ManhãCulto da Noite



Ministérios Ministérios Ministérios

Nossa gratidão pelo apoio da igreja na compra do piano de cauda al-
cançamos o alvo previsto mais ainda há como participar.

ESCALA - MINISTÉRIO  INFANTIL
JANEIRO

DIA 06/01 13/01
Berçário - Manhã [08:30 às 11:00h] durante  a 
EBD e o culto

Bruna Griffo/ 
Sarah Amorim

Adilene Torres/
Deborah Pe-
drosa

Berçário - Noite [19 às 21:00h]
durante o culto
Maternal - Manhã [09:30 às 11:00h]
durante o culto

Olinda/Gabriel 
Amorim

Carmem Cos-
ta/ Francyelle

Maternal - Noite [19 às 21:00h]
durante  o culto
Culto infantil a noite [4 a 7 anos] João Marcos

Danúzio
Lilian Costa/ 
Alessandra 
Mafra

Culto infantil a noite [8 a 09 anos] Patricia Santos Valeria
Apoio para o culto infantil

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

Estão abertas as matriculas para a classe de preparação de batismo para as crianças que 
desejam batizar com a autorização dos pais. Procure Jeanes (esposa do Pr. Eliomar).

Natália Marques, Maria Luiza, Sonia Maria, Consuelo, Eduardo, Maria José, Maria Madale-
na, Terezinha Wetler, Delcy, Maria Salomé, Onofre, Noemia, Mauro Cesar, Marcos, Odete, 
Djanira Bruno, Laudicéia, irmã Ely,Ormir Delpupo, Eunice Procopio, Elias, Pr. Elvino. 

Maciel Santos Castelo (07/01)  
Ramon Ferreira Ramos de Oliveira (07/01)

Eduardo Rodrigues dos Santos  (07/01)
Lúbia Honorata de Freitas Sirilo ( 08/01 )

Luciano Barroso Mafra (08/01)
Regina Célia Rodrigues Baía   (08/01)

Elias Cucco Dias (09/01)
Erilda Ferreira Ramos de Oliveira  (10/01)
Anilzanele de Souza Vieira (Nete) (11/01)

• Classe Infantil para batismo

•Motivos de Oração •Aniversariantes da Semana

Pastoral Louvor

Av. Saturnino Rangel Mauro, nº 105 - Itaparica - Vila Velha - ES

27 3349-0828  / adm_pibi@hotmail.com

www.pibitaparica.org.br

Agradecemos a Deus pela vida da mais nova membro de nossa Igreja, Maria Eduarda Ter-
rezza de Freitas, que se batizou no dia 30/12/2012. Que Deus abençoe sua vida.
Agradecemos a Deus pela tomada de posse da nova Diretoria Estatutária, Ministros e Auxi-
liares Eleitos em todos os Ministérios existentes na PIB em Itaparica. 
Que Deus use com graça e sabedoria a vida destes amados irmãos.

Centro de Estudos Teológicos de Itaparica – CETI

Projeto Lutando Pela Vida, com Aulas de Judô

Curso para Diáconos em treinamento

Curso para Linguagem de Sinais Brasileiros – LIBRAS

Classe de Escola Bíblica Dominical em Inglês 

Agradecemos ao Ministério de Louvor da PIB da Praia da Costa, por nos abençoar neste 
Culto com louvores ao nosso Deus.
Atenção!!! No mês de Janeiro os ensaios estão suspensos dos seguintes grupos: 
Coral PIBI, Coral Tom Menor, Quartetos, Vocais e Instrumentais. Retomando todas as ativi-
dades no mês de fevereiro de 2013.

“Tudo tem sua ocasião própria, e há tempo para todo propósito debaixo de céu. Há tempo 
de nascer, e tempo de morrer; tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se plantou; 
tempo de matar, e tempo de curar; tempo de derribar, e tempo de edificar; tempo de cho-
rar, e tempo de rir; tempo de prantear; e tempo de dançar; tempo de espalhar pedras, e 
tempo de ajuntar pedras; tempo de abraçar, e tempo de abster-se de abraçar; tempo de 
buscar, e tempo de perder; tempo de guardar, e tempo de deitar fora; tempo de rasgar, e 
tempo de coser; tempo de estar calado, e tempo de falar; tempo de amar, e tempo de odiar; 
tempo de guerra, e tempo de paz.
E também que todo o homem coma e beba, e goze do bem de todo o seu trabalho é dom 
de Deus.” 
Eclesiástes.3:1-8;13

Estaremos em Recesso durante o período de 01/01/13 a 01/02/13, agradecemos a todos pela 
colaboração e participação.

Estaremos em Recesso durante o período de 01/01/13 a 01/02/13, agradecemos a todos pela 
colaboração e participação.

Estaremos em Recesso durante o período de 21/12/12 a 04/02/13, agradecemos a participa-
ção cooperação de todos. Inscrições abertas a partir do dia 20/01/2013.

Desejamos a todos os membros da PIB em ITAPARICA 
que desfrutem de momentos de descanso e diversão 
neste mês bem como para todos os turistas que estejam 
em nossa cidade. Mas, se você não está de férias neste 

mês, então frequente assiduamente os cultos, cumpra sua escala de atividades e venha 
compartilhar, buscar e receber as bênçãos de Deus.

• Ecos da Assembléia

Vem aí

Ministério de Educação Cristã
a partir do dia 1/01/13 e durante todo o mês de janeiro, teremos a 
formação de classe única por motivo de férias. o tema da classe 
única: “obedecer é melhor” escala de professores: José Bertoldo 
- 06/01; Pr. Eliomar - 13/01; irmã Vânia - 20/01; Pr. Dantas - 27/01.
Agradecemos a todos os irmãos pela cooperação e participação 
na EBD da PIBI. 

Férias

Hoje dia 06 de Janeiro de 2013, logo após o Culto da manhã, o Pr. Eliomar Corrêa de Jesus 
na prerrogativa de Presidente da PIB em Itaparica, convoca todos os membros para partici-
parem da Assembléia Extraordinária com os seguintes temas: 
Reforma do Estatuto para inclusão e criação do Conselho Fiscal.

“Grandes coisas o Senhor fez por nós...” (Salmos 126:3).
Estamos chegando ao fim de mais um ano e na certeza de que Deus nos abençoou neste 
ano de 2012. Durante os cultos do mês de dezembro, dedicaremos a Ele a nossa gratidão, 
nossos louvores e a nossas Ofertas de Gratidão. Reconhecemos que Deus é bondoso e 
misericordioso.
“Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não com tristeza, ou por necessidade, 
porque Deus ama ao que dá com alegria.” (II Corntios. 9:7)
Só até hoje Domingo dia 06/01/2013.

• Assembléia Extraordinária

•  Oferta de Gratidão

• Ministério de Louvor

• Café com Deus

• Ministério de Grupos de Comunhão

• Escola de Música

Elisabeth Laender Alves (11/01)
Ivone Alvarenga Vieira (11/01)

Ana Dias Schneider (12/01)
Lucia Cristina de Paula e Silva   (12/01)

Felipe Nepomoceno Nogueira (12/01)
Douglas Mendes Ramos ( 15/01 )

Josy Pereira  Silva    (17/01)
Laíse Dias Schneider (17/01 )


