
25/08/2013 - Ano 2 - Edição 052 Pastoral

• PRELÚDIO

Cântico Pastor da Minha Vida (Dany Grace)

• ORAÇÃO

• ORAÇÃO

Piano - Djaldéa• PRELÚDIO 

• ORAÇÃO

• AVISOS
• AVISOS

Quero Louvar-te - Vencedores por Cristo
Ajuntamento - Jorge Camargo
Te Agradeço - Kleber Lucas

• MINISTÉRIO DE LOUVOR PIBI

Tu És Santo - M.W. Smith
Tu És Soberano 

• MINISTÉRIO DE LOUVOR 

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

Cântico Meu Melhor - Toque no Altar

• DÍZIMOS E OFERTAS

Piano - Djaldéa• DÍZIMOS E OFERTAS

Pr. Veloso• REFLEXÃO

Pr. Veloso• MENSAGEM

• BOAS VINDAS AOS VISITANTES
• APRESENTAÇÃO DE VISITANTES

Piano – Djaldéa• POSLÚDIO

Ministério de Louvor• POSLÚDIO

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para 
que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.”

“Louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado; a sua glória está sobre a 
terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, 
dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor”.

“Tu, só Tu, és o Deus de todos os reinos da terra; Tu fizeste o céu e a terra”

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.

Jovens: eu vos escrevi pois sois fortes!
“Eu vos escrevi,meninos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis 

aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus 
permanece em vós, e já vencestes o Maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se al-
guém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscên-
cia da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. 
Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência; mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece 
para sempre.” (1Jo 2.14-17).Num mundo globalizado como o nosso, as informações circulam com 
uma rapidez incrível. A comunicação se processa hoje de todos os meios, e os jovens têm acesso 
a tudo isso sem muito esforço. Não era assim na época de João, quando não existia jornal, revistas, 
rádio, televisão, telefone, computador, Internet, etc. Era somente utilizada a palavra falada e es-
crita (na forma de livros ou cartas). Apesar disso, o apóstolo teve bons motivos para escrever aos 
jovens, pois o mundo nos dias de João era tão atrativo quanto hoje.

1 – A Verdadeira Fortaleza da Juventude vem de Deus
a) “Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder”. ( Ef 6.10).
b) “Ele dá força ao cansado, e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se 

cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas 
forças; subirão com asas como águias; correrão, e não se cansarão; andarão, e não se fatigarão.” 
(Is 40.29-31).

2 – A Palavra de Deus só permanece em nós quando dependemos do Espírito Santo
a) “Mas o Ajudador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará 

todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito.” (Jo 14.26).
b) “Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, 

tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samária, e até os confins da terra.” (At 1.8).
c) “Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em 

Cristo Jesus; guarda o bom depósito com o auxílio do Espírito Santo, que habita em nós.” (2Tm 
1.13-14).

3 – Só Venceremos o Maligno se estivermos firmados em Cristo
a) “… Para isto o Filho de Deus se manifestou: para destruir as obras do Diabo.” (1Jo 3.8).
b) “Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a arma-

dura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do Diabo; pois não é contra 
carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, conta 
os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniqüidade nas regiões ce-
lestes.” (Ef 6.10-12).

c) “Sujeitai-vos, pois, a Deus; mas resisti ao Diabo, e ele fugirá de vós.” (Tg 4.7).
Conclusão: Embora na época de João não houvesse tanta facilidade para o processo de comu-

nicação como hoje em dia, ele escreveu com os recursos disponíveis uma mensagem aos jovens 
que permanece até hoje; pois os atrativos que o mundo oferecia no passado eram tão fortes como 
os atrativos mundanos de hoje. E se quisermos ser vencedores, devemos ser fortes no Senhor, 
permanecer com a Palavra de Deus alicerçada em nós pelo Espírito Santo e permanentemente 
firmados em Cristo para resistirmos às ciladas do Maligno.

“O que o jovem pensa de Cristo hoje determina o destino de nossa nação amanhã” - Thomas 
Jefferson. 

Pr. Lucas Teixeira Pacheco

(ISAIAS 37.16)• RECITATIVO BÍBLICO 

(SALMO 148: 13,14)• LEITURA BÍBLICA

(JOÃO 3:16)• RECITATIVO BÍBLICO

Regente Olívia
• HINO 01 HCC “OH, VINDE ADORAR!”

1° ELEMENTO: Leva-me Além - Trazendo a Arca
2º ELEMENTO: Te Louvarei - Toque no Altar

• CEIA DO SENHOR

• BENÇÃO

• HINO 168 HCC “QUANTO NOS AMA JESUS!”

Regente Olívia

DIRIGENTE: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus todo-pode-
roso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações.
TODOS: Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu 
somente és santo.
MULHERES: Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos 
de justiça se tornaram manifestos.
HOMENS: Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sa-
crifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome.
TODOS: Àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a hon-
ra, a glória e o poder, para todo o sempre.

(Apocalipse 15.3,4; Hebreus 13.15; Apocalipse 5.13)

• LEITURA BÍBLICA 



MISSÕES E EVANGELISMO
• Mais do que nunca, devemos trabalhar juntos e com igual paixão para que Cristo seja 
conhecido por nome e louvado em todos os povos. Nosso amor pelo ser humano se equilibra e fortalece 
quando nossa impetuosa paixão é ver Deus honrado pela bondade estendida em seu nome e ver Deus 
receber ações de graças de povos transformados pelo poder do Evangelho. (Steven C. Hawthorne)

•	 EM SETEMBRO 
Mês de Missões Nacionais “VIVO PARA GLÓRIA DE DEUS”.

MINISTÉRIO DA TERCEIRA IDADE
Reunião da Idade Feliz – Todas as terças às 16:30h na PIBI.

FAMÍLIA 

•	  GRUPOS DE COMUNHÃO
Você que ainda não participa dos Grupos de Comunhão, procure mais informações com os irmãos Ri-
cardo e Marta. E você, líder em potencial, se prepare, pois brevemente teremos uma capacitação para 
facilitadores de Pequenos Grupos.

Grupos em Andamento
Marilene/Daniel (Terça-feira) 
Marta/Ricardo (Terça-feira) 
Luciano/Alessandra (Terça-feira)
Djaldéia/David (Sexta-feira) - Pr. Judson/Alessandra (Sexta-feira)

•	 RETIRO	DE	CASAIS
LOCAL: Pousada Eco da Floresta DATA: 29,30/11/2013 e 01/12/2013
VALOR: R$ 760,00 (8X DE R$ 95,00) Já estamos na parcela 4/8, vencida em 10/08/2013. Querido casal, 
procure o Elcy/Alessandra ou o Pr. Judson/Rosangela e acerte seus pagamentos. No momento não há 
mais vagas, porém, caso haja interesse, dê o seu nome e numa possível desistência vocês poderão 
preencher a vaga. Insistimos em informar ao casal que, porventura, vier a desistir, a necessidade de nos 
indicar outro casal para a vaga, caso não haja nomes na espera.

CANTINA

•	 HOjE
Não deixem de comparecer a Cantina hoje à noite, teremos delícias para provar!

AÇÃO SOCIAL

•	 DOAÇÃO DE ALIMENTO
Irmãos, precisamos do apoio da Igreja com a doação de alimentos, há alguns irmãos que nos ajudam 
porém ainda é pouco. Vamos cooperar, para apoiar aqueles que precisam. Conto com vocês. Que Deus 
os abençoe, Irmã Iná.

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, Neemias (IB de João Goulart).

•	 ANIVERSARIANTES DA SEMANA
27/08 - Idenir Pevidor Linhares  - 31/08 - Rafael dos Anjos Nascimento  Goltara

Ministérios Ministérios Ministérios

ESCALA SOM
AGOSTO

Datas Operador Auxiliar

Domingo (25/08) Victor Schneider

Domingo (01/09) Marco David

Av. Saturnino Rangel Mauro, nº 105 - Itaparica - Vila Velha - ES - CEP 29102-03527 3349-0828  / pibitaparica@pibitaparica.org.br www.pibitaparica.org.br

ESCALA - MINISTÉRIO  INFANTIL

AGOSTO

25/08 01/09

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

Mirian Eller/ Alessandra 
Mafra                             Sirlene/ Márcia Vieira                                               

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

Sandra Christina/ Mariana 
Assis/ Danyelli

Sirlene/ Viviane/
 Alice Bravim

Maternal I - Manhã [09:30 às 11:00h]
durante o culto Carmem/ Ana Clara                    Nídia/ David                             

Maternal I - Noite [19 às 21:00h]
durante  o culto Rezi/ Deborah Pedrosa Madalena/ Gabriela

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

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

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

Culto infantil a noite [8 a 11 anos] Marcos 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

AGOSTO

Data COORD. GERAL TRANSMISSÃO EDIÇÃO CÂMERA 1 CÂMERA 2

25/08 Luciano Ediano Adilson Marco Aurelio Laíse Schneider

01/09 *** *** *** *** ***

LOUVOR E ADORAÇÃO

•	 MUSICARTE 
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). 

•	 MUDANÇA DO DIA DO ENSAIO CORO TOM MENOR ATENÇÃO
O Coro Infantil Tom Menor juntamente com a coreografia estará ensaiando agora todas as quartas-feiras 
às 19:30hrs.

PASTORAL                                                                                       
 
• ASSEMBLEIA 
Hoje após o culto da manhã.

• VIGÍLIA DE ORAÇÃO 
Os ministério de intercessão, diaconal e juventude, farão uma vigília que acontecerá na sexta-feira 
(30/08) de 20h às 00h.

•	 OfICInA	DE	IDEIAS	
Estão convocados a diretoria e os ministérios da PIBI, para participar deste evento que será no sábado 
(07/09) às 8:30 h.

•	 II	EnCOnTRO	DE	nOvOS	MEMbROS	
Aqueles que não participaram do 1º, não fique de fora agora! Irmãos que foram transferidos, aclamados 
e batizados de janeiro de 2012 até o momento, será no dia 14/09 (Sábado) às 8:30 h. 
                                                              

EDUCAÇÃO CRISTÃ

•	 EBD - A MAIOR E MELHOR ESCOLA DO MUNDO
Culto Infantil- De manhã e Noite. Onde nossas crianças cultuam a Deus na linguagem infantil.

Queridos alunos da EBD e Culto Infantil.
Nossos professores tem se dedicado, se preparado, tem investido tempo em estudar para compartilhar 
dos ensinamentos Bíblicos com você e seus filhos.
Venham e tragam sua família. Este tempo tem sido um  investimento para a vida espiritual em família 
para aqueles que a frequentam.
ESTA ESCOLA: É PRA VOCÊ E SUA FAMÍLIA;
PORÉM A ESCOLHA: É SUA!

•	 MINISTÉRIO INFANTIL PEQUENOS ADORADORES
CONGRESSO PARA CRIANÇAS ENTRE 4 A 12 ANOS
Datas: Sábado: 12/10/13 de 9h às17 horas.
Domingo: 13/10/13 de 8h30min às 13 horas.
ORE! PREPARE-SE! INSCREVA-SE PARA SERVIR.
      
A partir de HOJE , estaremos iniciando as inscrições para todos os que desejam ser usados por DEUS 
servindo nestes dois maravilhosos dias. Inscrições com as coordenadoras: Kelly, Lilian e secretaria PIBI. 
Seja um voluntário! Os colaboradores  do congresso devem aderir a camisa , o valor da camisa  é de 
R$18,00.

TREINAMENTO PARA O CONGRESSO PEQUENOS ADORADORES
SÁBADO 21/09/13
HORÁRIO: 16h.às18horas.

MINISTÉRIO DE COMUNICAÇÃO
•	 COMUNICAI 2013 - ENCONTRO CRISTÃO DE COMUNICAÇÃO
Será no sábado dia (19/10) de 8:30 às 17 h na PIBI. Informações no site: www.pibitaparica.org.br e no 
telefone: 3349-0828 (Horário Comercial).

MULHERES CRISTÃS EM AÇÃO
• ASSEMBLEIA TRIMESTRAL DA MCA 
Na segunda-feira (26/08) às 15 h na PIBI.

• PASSEIO DA MCA 
Será no sábado (31/08) na Pedra da Cebola, para comemorar a semana em foco todas as irmãs estão 
convidadas, saída às 9 h na igreja.

ESCALA – MÚSICA

AGOSTO

Data Instrumentais Vocais
Mensagem 

Musical, Teatral 
ou Coreografia

Prelúdio, 
Poslúdio e 
Regência

Ênfase 

25/08
Rafael

(IGREJA RESGATE)

Rafael
(IGREJA 

RESGATE)

M – Quinteto 
Feminino  

N – Grupo 
Masculino PIBI 

Prel. e Posl.
M – Djaldéa             
N – Djaldéa

Hinos                         
M – Djaldéa                  
N - Dajaldéa

Regência: 
Hércules

 Manhã:
 Culto Dominical 

Noite:
Ceia do Senhor

 

01/09

Violão 1: Rafael A. 
Violão 2: Luiz 

Thiago 
Baixo: Renato 

Teclado: Josué    
Cajon: Rayner 

Dirigente:             
Luiz F.              
Edilson              
Osmira               
Gisele 

M  – Pr. Dantas      

N  – Edílson 

Prel. e Posl.             
M – Olívia 
Rodrigues 
N – Olívia 
Rodrigues 

Hinos 
M e N – Olívia 

Rodrigues
                              
Regência: Bruna 

       

Culto Dominical
 

ESCALA DE RECEPÇÃO
DOMINGO

Data MANHÃ NOITE ESTACIONAMENTO

25/08 Dulce Bonfim Karliny/Alex D’ávila Wevertom  Almeida

QUARTA-FEIRA

28/08 Wolfgang Schneider


