
O homem por detrás do balcão olhava a rua de forma distraída, enquanto uma 
garotinha se aproximava da loja. Ela amassou o narizinho contra o vidro da vitrine e 
seus olhos da cor do céu brilharam quando viu determinado objeto. Ela entrou na 
loja e pediu para ver o colar de turquesas azuis.

- É para minha irmã. Você pode fazer um pacote bem bonito?
O dono da loja olhou desconfiado para a garotinha e lhe perguntou:
- Quanto dinheiro você tem?
Sem hesitar, ela tirou do bolso da saia um lenço todo amarradinho e foi desfa-

zendo os nós. Colocou-o sobre o balcão e, feliz, disse:
- Isto dá, não dá? Eram apenas algumas moedas que ela exibia orgulhosa.
- Sabe, eu quero dar este presente para minha irmã mais velha. Desde que 

nossa mãe morreu, ela cuida da gente e não tem tempo para ela. Hoje é aniversário 
dela e tenho certeza que ela ficará feliz com o colar que é da cor dos olhos dela.

O homem foi para o interior da loja. Colocou o colar em um estojo, embrulhou 
com um vistoso papel vermelho e fez um laço caprichado com uma fita verde e 
disse para a garota:

- Tome! Leve com cuidado!
A menina saiu feliz, saltitando pela rua abaixo. Ainda não acabara o dia, quando 

a linda jovem de cabelos loiros e maravilhosos olhos azuis adentrou a loja. Colocou 
sobre o balcão o já conhecido embrulho desfeito e indagou:

- Este colar foi comprado aqui?
- Sim, senhorita!
- E quanto custou?
- Ah, o preço qualquer produto da minha loja é sempre um assunto confidencial 

entre o vendedor e o freguês, falou o dono da loja.
- Mas minha irmã somente tinha algumas moedas. Esse colar é verdadeiro, não 

é? Ela não teria dinheiro para pagar por ele.
O homem tomou o estojo, refez o embrulho com extremo carinho, colocou a fita 

e o devolveu à jovem:
- Ela pagou o preço mais alto que qualquer pessoa pode pagar. Ela deu tudo o 

que tinha!
O silêncio encheu a pequena loja e lágrimas rolaram pela face da jovem, en-

quanto suas mãos tomavam o embrulho e ela retornava ao lar emocionada. 
A verdadeira doação é dar-se por inteiro sem restrições. “ninguém tem maior 

amor do que este, de dar alguém  sua vida pelos seus amigos” (JO.15:13). Foi o que 
Jesus fez por nós.
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Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos 
será por sinal: Achareis o menino envolto em panos, e deitado numa manjedoura.E, no 
mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando 
a Deus, e dizendo: Glória a Deus nas alturas, Paz na terra, boa vontade para com os 
homens.

DiriGEntE: E tu, Belém, terra de Judá, De modo nenhum és a menor entre as capitais 
de Judá; Porque de ti sairá o Guia Que há de apascentar o meu povo de Israel.Então 
Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tem-
po em que a estrela lhes aparecera.

ConGrEGAção: E, enviando-os a Belém, disse: Ide, e perguntai diligentemente pelo 
menino e, quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E, ten-
do eles ouvido o rei, partiram; e eis que a estrela, que tinham visto no oriente, ia adiante 
deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino.

toDoS: E, vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E, entrando 
na casa, acharam o menino com Maria sua mãe e, prostrando-se, o adoraram; e abrin-
do os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas: ouro, incenso e mirra.

• PRELÚDIO 

Pr. Fábio Torres

Torre forte, És real, Poder pra salvar, Maravilhado

Proclamaram anjos mil o primeiro natal
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• APRESENTAÇÃO DE VISITANTES

• POSLÚDIO

DiriGEntE: E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, 
disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos 
isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber.

ConGrEGAção: E foram apressadamente, e acharam Maria, e José, e o 
menino deitado na manjedoura.

DiriGEntE: E, vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes 
fora dita;

ConGrEGAção: E todos os que a ouviram se maravilharam do que os 
pastores lhes diziam.

DiriGEntE: Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em 
seu coração.

ConGrEGAção: E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus 
por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito.

Pastor Eliomar Corrêa de Jesus 
Ministra de Louvor e Adoração: Olívia Rodrigues Pereira Baia

O COLAR DE TURQUESAS AZUIS

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.

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 calda alcan-
çamos o alvo previsto mais ainda há como participar.ESCALA DO CORPO DIACONAL

DEZEMBRO
09/12 DOMINGO

Pulpito
Circulação/Portão

Ailton Ramos e Antonio Pires
Rafael Amorim e Dalva

12/12 QUARTA-FEIRA
Circulação/Portão Antonio Pires

16/12 DOMINGO
Pulpito
Circulação/Portão

Amarildo e Carlos Aguiar
Rafael Amorim e Marilene

19/12 QUARTA-FEIRA
Circulação/Portão Amarildo

ESCALA - DOMINGO
NOVEMBRO

Datas Instrumentais Vocais Inspiração 
Musical

Poslúdio, Prelú-
dio e Regência

09-12
Domin-

go

Guitarra – Willian 
Baixo – Karlus Vitor
Teclado – Pedro
Bateria – Daniel F.
Piano – Olivia

Dirigente: 
Nathália
Alana
Laila
João Marcos

M –  Luis F.   

N – Coreografia 
Infantil   

M – Djaldéa e 
Olívia  

Regência: Olívia                     

16-12
Domin-

go

Guitarra – Rafael A.
Baixo – Raphael Intra
Teclado – Pedro
Bateria – Wellington 
Piano – João Marcos

Dirigente: 
Jane
Gisele
Nathália
Raissa
João Marcos

M – Talita    

N – Coral Tom 
Menor

M  - João Gabriel 
(Violino) 
N – João Marcos                 

Regência: 
Osmira        

ESCALA - QUARTA-FEIRA
NOVEMBRO

Datas Instrumentais Vocal Mensagem Musical

12-12

Violão –  Ricardo
Teclado – Olívia 
Bateria – Wellington        
Baixo – Karlus Vitor 

Olívia e Osmira
Dirigente: Luiz F.
Regência: Osmira

Adelina

19-12

Violão – Laís
Teclado – Olívia
Bateria – Vinícius

Dirigente: Olivia
Heidie, Mariana e João

Regência: Bruna

Ricardo

ESCALA - MINISTÉRIO  INFANTIL
NOVEMBRO

DIA 09/12 DIA 16/12
Berçário - Manhã [08:30 às 11:00h] durante  a EBD e 
o culto

Olinda Rosalina 

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

Madalena e 
Sarah

Edilane e 
Francyelle 

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

Madalena e 
Rayara

Cleonice e 
Mayara 

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

Olinda e 
Rayara

Cleonice e 
Rebeca 

Culto infantil a noite [4 a 7 anos] ***Rosy Cantata Infan-
til Templo

Culto infantil a noite [8 a 09 anos] Bruna G. e 
Danúzio

Cantata Infan-
til Templo

Apoio para o culto infantil Luiz Valéria 

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

Hoje,  dia 09/12 estaremos recebendo a família do Pr. Fábio Torres, que fará divulgação 
missionária. 

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.  Va-
nessa Careta (cunhada Ricardo Miguel), Idê Peterle (câncer de mama e retirada).

11/12  - Sirlene Marques dos Santos
12/12  - Leandro Abilio Silva
14/12  - Jaci Gentil Martins
16/12  - Olívia Rodrigues Pereira Baia
11/12  - Maria Clara Campos Maurício 

• Momento Missionário

•Motivos de Oração

•Aniversariantes da Semana

Pastoral LouvorDiácono

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

27 3349-0828  / adm_pibi@hotmail.com

www.pibitaparica.org.br

O Pr. Eliomar Corrêa de Jesus, na prerrogativa de Presidente da PIB em Itaparica, convoca 
todos os membros para participarem da Assembleia Regular que acontecerá no dia 16 de 
Dezembro de 2012, logo após o Culto da manhã.

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).

Festa de final de ano da Juventude com Festival do Sorvete, Louvor Acustico, Sorvete e Açai, 
no dia 21 de Dezembro 19h30, na PIBI.

Assembleia de eleição nova diretoria MCA – 2013(10/12/12).
Festa de aniversariantes MCA, segundo semestre (17/12/12).
Amigas para sempre? “em todo o tempo ama o amigo”(PV.17:17ª).
Será distribuído cartões com nomes das irmãs, cada irmã tira um cartão e terá o compromis-
so de manter contato com a amiga durante todo o ano de 2013. Como? Telefonando, orando, 
visitando, lembrando seu aniversário, etc. Se esta amizade for cultivada ela será sua amiga 
para sempre.

AGRADECIMENTO MINISTÉRIO INFANTIL
O Ministério Infantil através da sua liderança agradece o apoio recebido por parte 
dos facilitadores(as) e deseja a todos um 2013 repleto de vitórias e que vocês não 
desistam diante dos obstáculos, Muito obrigado.

• Assembleia Regular

•Classe Infantil para batismo

Ministério de Pequenos Grupos
Estaremos de Recesso durante o período de 15/12/12 a 15/02/13, 

agradecemos a todos pela colaboração e participação

Agradeçemos a Deus pelo Evento Kids Games e a todos os 
irmãos que ajudaram nas mais variadas formas nesta preciosa 
programação, em especial ao irmão Douglas pela coordenação 

deste projeto.

•Encerramento MCA

“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 mi-
sericordioso. “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) 

Estamos realizando melhorias na Cantina da Igreja e construindo os banheiros masculino 
e feminino específicos para as crianças de nossa Igreja e visitantes. Em breve estaremos 
inaugurando as novas instalações.

• Oferta de Gratidão

•  Construção

• Dia da Bìblia
Próximo domingo dia 09/11(segundo domingo do mês de dezembro) as Igrejas Batistas da 
Convenção Batista Brasileira e da Convenção Batista do Estado do Espirito Santo e da Asso-
ciação das Igrejas Batistas do Município de Vila Velha comemoram o dia da Bíblia. Louvado 
seja o nosso Deus por sua Palavra Viva em nós!!!

• Juventude

Programações de Natal
Primeira Igreja Batista em Itaparica

11/12 - Terça-Feira - Coral PIBI no Shopping Boule-
vard Vila Velha às 19h.
16/12 - Domingo - Coral Infantil Tom Menor na PIBI 
às 19h. Cantata “Natal Brasileiro”.
19/12 - Quarta - Coral PIBI no Shopping Praia da 
Costa às 19h.
21/12 - Sexta - Coral PIBI no Shopping Mestre Álvaro 
às 19h
23/12 - Domingo - Coral PIBI na PIBItaparica às 19h.
Cantata “As Cores do Natal”
(Coral, Ministério de Louvor e Teatro)


