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• PRELÚDIO Piano – Olivia Fraga

• ORAÇÃO

• ORAÇÃO

Grupo de Flauta Infantil• PRELÚDIO 

• ORAÇÃO

• AVISOS
• AVISOS

Quero Ser Como Criança
Rio de Deus - Nivea Soares
Santo Nome - Carlinhos Felix 

• MINISTÉRIO DE LOUVOR PIBI

Teus Altares - João Alexandre
Rio de Vida - Kleber Lucas
Santidade - Aline Barros

• MINISTÉRIO DE LOUVOR PIBI

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

244 HCC “OH, TRAZEI A CASA DO TESOURO”

• DÍZIMOS E OFERTAS

Piano – Olivia Fraga• DÍZIMOS E OFERTAS

Coreografia / Coral Infantil “Tom Menor”• MENSAGEM MUSICAL

Coral Infantil “Tom Menor”• MENSAGEM MUSICAL

Grupo Masculino• MENSAGEM MUSICAL

• BOAS VINDAS AOS VISITANTES

• APRESENTAÇÃO DE VISITANTES

Piano – Olivia Fraga• POSLÚDIO
Piano – Olivia Fraga• POSLÚDIO

DIRIGENTE: Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos.
CONGREGAÇÃO: O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei? O 
Senhor é a força da minha vida.
DIRIGENTE: Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e rendei graças ao seu santo nome.
CONGREGAÇÃO: Porque tu, Senhor, não abandonas aqueles que te buscam. Em 
ti confiam os que conhecem o teu nome.
DIRIGENTE: Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós justos; e cantai de júbilo, 
todos vós que sois retos de coração.

DIRIGENTE: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam; pois o Reino de Deus 
pertence aos que são semelhantes a elas.
CONGREGAÇÃO: Digo a verdade: Quem não receber o Reino de Deus como uma 
criança, nunca entrará nele.
DIRIGENTE: Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as 
abençoou.

CONGREGAÇÃO: Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de 
amor, e de moderação.
DIRIGENTE: Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, participa das 
aflições do evangelho segundo o poder de Deus,
CONGREGAÇÃO: Que nos salvou, e chamou com uma santa vocação; não segundo as 
nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo 
Jesus antes dos tempos dos séculos;
DIRIGENTE: E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual 
aboliu a morte, e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo evangelho;
TODOS: ...Não me envergonho; porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é 
poderoso para guardar o meu depósito até àquele dia.

“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.”

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.

Vaca Cadente
  A notícia é inusitada. Aconteceu em Caratinga, MG: “… uma vaca que pastava subiu 

no telhado de uma casa construída em uma ladeira e cujo teto fica abaixo do nível da rua. As 
telhas de amianto não resistiram ao peso do animal, que terminou caindo sobre um homem 
identificado como João Maria de Souza, de 45 anos, proprietário da casa e que dormia em 
sua cama no momento do acidente” (O dia, 15.7.13). João morreu, vítima de hemorragia in-
terna e traumatismos múltiplos.

Que coisa! A pessoa dorme em sua casa e uma vaca lhe cai em cima! Raia ao absurdo. 
Imaginemos anos depois uma pessoa da família comentando com alguém que ignora o fato: 
“Uma vaca caiu na cama dele!”.

É a vida. Nem todos sofrem acidente deste tipo, mas como há surpresas! Há eventos 
que desmancham nossos esquemas, e mudam por completo nossa vida. Eu tinha 14 anos 
de idade quando meu primo Otávio Gomes Coelho me convidou para ir à igreja, onde se 
convertera há pouco. Fui. A vida mudou naquele dia.

No dia em que Bartimeu se sentou à porta de Jericó para esmolar não presumia que sua 
vida seria mudada para sempre. Jesus o curaria. Há eventos que não previmos e que cau-
sam grande mudança na vida. Por vezes, em uma fração de segundo. Uma pessoa sai para 
fazer compras e uma bala perdida o acha. Não podemos controlar nossa vida, nem sabemos 
como será nosso amanhã.

Ter certezas na vida é necessário. Alguns pensadores negam a possibilidade de certeza 
(ou verdade). O pensador Francis Schaefer ironizou um desses pensadores, que dizia que 
tudo na vida era acaso, que não há certeza alguma, mas, como gostava de cogumelos, sele-
cionava os que comia. Queria ter certeza de não comeria um venenoso.  Céticos e ateus têm 
dificuldades em viver de acordo com seus pressupostos. Lembro-me, a propósito, de uma 
professora de Psicologia que tive, e que certa vez declarou: “Não há absolutos!”. Disse-lhe: 
“Professora, esta afirmação é um absoluto!”.

Voltemos à imprevisibilidade da vida. Tiago criticou gente que faz planos detalhados 
para sua vida sem levar em conta que ela é imprevisível. “… Não sabeis o que acontecerá no 
dia de amanhã” (Tg 4.14). A vida não é matemática.

Não sabemos o que nos acontecerá amanhã, mas podemos crer naquele que tem o Ama-
nhã em suas mãos. “Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim” (Ap 21.6). Não sei como me 
será 2014. Nem sei se o verei. Mas sei que a vida está nas mãos Dele. Ele cuidou até hoje. E 
nada me faz pensar que não cuidará amanhã.

Talvez não me caia uma vaca na cabeça. A vida é imprevisível (um clichê, mas real). 
Mas Ele é previsível: Ele cuida de quem lhe entrega a vida. Faça isso. Não para evitar vacas 
cadentes. Para ter segurança. Funciona. A Bíblia diz que funciona. Milhões de fiéis, ao longo 
da história, comprovam isso.

Pr. Isaltino Gomes Coelho Filho

(II TIMÓTEO 1: 7-10;12)• LEITURA BÍBLICA EM UNÍSSONO 

(Fp 4.4; Sl 27.1; 97.12; 9.10; 32.11)

• LEITURA BÍBLICA EM UNÍSSONO 

(MARCOS 10: 14, 15 E 16)• LEITURA BÍBLICA EM UNÍSSONO 

(SALMO 84: 1 A 3)• LEITURA BÍBLICA EM UNÍSSONO

Regente Bruna
• HINO 324 CC “REFÚGIO VERDADEIRO” (1ª E 2ª ESTROFES) 

Regente Bruna
• HINO  377 CC “NÃO SEI PORQUE” (1ª E 2ª ESTROFES)

Pr. Eliomar Correa• MENSAGEM
Pr. Eliomar Correa• MENSAGEM

• BENÇÃO

• HINO 403 CC “ALEGRE” Regente Bruna

“Grande, Tão Grande”

“Esconde, Esconde”



•	 DIA DA EDUCAÇÃO CRISTÃ MISSIONÁRIA
Será na segunda (22/07) às 14:30 h na igreja, venha e traga uma visitante!
                                                                    

MISSÕES E EVANGELISMO

“Alcançar outra vida e fazer nela um depósito permanente da graça de Deus é um privilégio 
tão grande que toda a igreja devia estar correndo para conseguir esta oportunidade! Porque, 
quando um investimento espiritual é feito em outra vida, você participa de toda a glória das 
recompensas espirituais que serão colhidas através da vida, para sempre.”  

(Waylon B. Moore).

MINISTÉRIO MASCULINO

Convida todos os homens da PIBI  para o lançamento de novo ministério em nossa igreja. 

Será na quarta (24/07) às 19:30 h. Atenciosamente, Ailton Ramos.

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, Odete(recuperação), Djanira Bruno, Laudicéia, 
Ormir Delpupo, Eunice Procopio, Elias, Pr. Elvino, Célia Juliana, Karina, Osvaldo (Filho da Irmã Esther), 
Pr. Carlito.

•	 ANIVERSARIANTES DA SEMANA
22/07 - Weverton de Almeida. 23/07- Aurea Lucia de Freitas Bastos; Maria Izabel Prado Santana de 
Carvalho; Marinete Ramos Pereira da Silva. 24/07 - Nathália Rafaelle Rabelo Bezerra; Rozeni Moreira 
Ribeiro 25/07 - Edilane Soares da Paixão dos Santos; 27/07 - Cláudia Laudelina  Cunha Ramos; Rafael 
Amorim da Graça; Viviane Dayse Coelho.

Ministérios Ministérios Ministérios

ESCALA SOM
JULHO

Datas Operador 1 - Manhã Operador 2 - Noite

Domingo (21/07) Edson Luiz Fonseca

Domingo (28/07) David Saulo
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ESCALA - MINISTÉRIO  INFANTIL

JULHO

21/07 28/07

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

Alessandra Mafra        

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

Dulce/Alice Bravim/
Tânia Lima 

Sandra Christina/ Sandra 
Nunes/ Tânia Lima

Maternal I - Manhã [09:30 às 11:00h]
durante o culto Alessandra Hime/ Diego            Carmem/ Tacila

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

Deborah Pedrosa

Maternal II - Manhã [09:30 às 11:00h]
durante o culto Sandra Nunes Kelly Terrezza

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

Culto infantil a noite [5 a 7 anos] Márcia Vieira Lilian

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

*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

21/07 Sandro Griffo Gabriel Luiz Cláudio Luiz Felipe Nety

28/07 Luciano Ediano Adilson Marco Aurélio Laíse Schneider

LOUVOR E ADORAÇÃO

•	 AULAS PROMOCIONAIS DE VIOLINO
Queridos irmãos, o ministério de música está lançando um projeto para a montagem de um grupo ins-
trumental 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
Curso Livre de Música - PIBI - Venha estudar na escola de música de nossa igreja! Valor mensal para cada 
instrumento: R$ 75,00 (sem taxa de matrícula). Horários e instrumentos variados: piano, teclado, violão, guitarra, 
violino, bateria, sax, flauta doce, flauta transversa e teoria musical.     Para aulas de canto: R$80,00  Informações: 
3349-0828 (horário comercial).

PASTORAL                                                                                       

•	 ASSEMBLEIA DA PIBI
Será Hoje logo após o culto da manhã.

•	 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

•	 ATENÇÃO VOVÓS E VOVÔS PIBI: ChÁ DE COMEMORAÇÃO PELO DIA DOS AVÓS
Dia: 24/07/13 Quarta-feira
Horário: 18 horas.
Local: PIBI

•	 CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE EXPOSIÇÃO DO PLANEjAMENTO PARA O CON-
GRESSO INFANTIL PIBI 2013

O Ministério Pastoral e MEC convocam os Líderes dos Ministérios de:
-Louvor e Adoração: Olivia Pereira
-Administração: Ricardo Dias
-Sonorização: Edson Ramos
-Infantil: Kelly Cristina e Lilian Costa.
Dia: 24/07/13
Horário: Após o Culto de oração
Local: Gabinete do Pastor Eliomar C. de Jesus.

•	 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!

MULhERES CRISTÃS EM AÇÃO

•	 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.

ESCALA – MúSICA

JULHO

Data Instrumentais Vocais
Mensagem 

Musical, Teatral 
ou Coreografia

Prelúdio, 
Poslúdio e 
Regência

Ênfase 

21/07

Guitarra – Rafael 
Baixo – Renato 

Teclado – Josué   
Piano - Liége     

Violão – Edson  
Bateria – Ricardo A. 
Percussão - Rayner  

Luiz F. 
(Dirigente) 

Edílson            
Osmira              
Gisele 

 

M – Conjunto 
Masculino 

(Alexandre, Marco, 
Thiago, João, 

Balbino, Luiz Ailton, 
Ricardo, Dantas, 

Ediano, Schneider)          
N – Coral Infantil 

Prel. e Posl.   
M – Daniel 

Ramos 
N – Grupo de 
Flauta Infantil        

Hinos 
M – Daniel 

Ramos 
N – Olívia 
Regência: 
Hércules 

Culto Dominical

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

Horários de Culto:
Quarta às 19:30

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


