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• PRELÚDIO Piano e Flauta

• ORAÇÃO

• AVISOS

Ls 40.9• LEITURA BÍBLICA EM UNISSONO 

Apocalipse 7.9-10• LEITURA BÍBLICA EM UNISSONO 

1ª e 3ª estrofes• HINO 541 HCC “AS BOAS NOVAS ANUNCIAI” 

• HINO 80 HCC “DE TODAS AS TRIBOS”

• HINO 89 CC “O PODER DO SANGUE”

• BOAS VINDAS AOS VISITANTES

Abra Senhor Os Meus Olhos – Quatro por Um
Todo Ser Que Respira – DANY GRACE
Poder Pra Salvar – Aline Barros

• MINISTÉRIO DE LOUVOR

Tema, Divisa  
Hino Missionário “Poder Pra Testemunhar”

• MOMENTO MISSIONÁRIO 

Tema, Divisa  
Hino Missionário “Poder Pra Testemunhar”

• MOMENTO MISSIONÁRIO 

Instrumental - Louvor• DÍZIMOS E OFERTAS

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• ORAÇÃO

Piano e Flauta• POSLÚDIO

“Tu, anunciador de boas novas (...) levanta a tua voz fortemente; 
levanta-a, não temas, e dize (...): Eis aqui está o vosso Deus”.

“...Todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam dian-
te do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com 
palmas nas suas mãos; E clamavam com grande voz, dizendo: Sal-
vação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro.”

Piano e Flauta• PRELÚDIO 

• ORAÇÃO

• AVISOS

Pr. Eliomar Corrêa• MENSAGEM

 Pr. Eliomar Corrêa• MENSAGEM  

• BENÇÃO

Quarteto Átrios• MENSAGEM MUSICAL  

Todo Ser Que Respira – Dany Grace
Teu Amor Não Falha – Nivea Soares
Quero Louvar-Te – Vencedores Por Cristo   
Ser Reconhecido De Deus – Renascer Praise

• MINISTÉRIO DE LOUVOR  PIBI

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

Ser Reconhecido De Deus – Renascer Praise• DÍZIMOS E OFERTAS

• APRESENTAÇÃO DE VISITANTES

Instrumental - Louvor• POSLÚDIO

“Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. 
Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a vi-
ver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto 
aguardamos a bendita esperança: a gloriosa manifestação de nosso 
grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim 
de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo 

particularmente seu, dedicado à prática de boas obras.”

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.

ORANDO POR MISSÕES, DO CORAÇÃO DE DEUS

Devemos orar na seguinte ordem:

1º. Para o Senhor enviar obreiros para a seara (Mateus 9:36-38). Não é necessário 
um grande número de homens e mulheres, mas o tipo certo. Teria sido melhor hoje se 
alguns dos homens e mulheres que foram para os campos missionários tivessem ficado 
em casa. A razão disto porque não foram realmente enviados por Deus, ou não foram 
devidamente treinados, ou tinham expectativas erradas. 

2º. Pelos missionários que já estão no campo. Todo cristão deve definir alguns 
nomes de missionários sobre o qual ele estará orando especifica, constante, persistente 
e intensamente. O homem ou a mulher que ora em casa, tem muito a ver com a eficácia 
do trabalho do missionário no campo e, conseqüentemente, com os resultados dele, 
tanto quanto o próprio missionário. 

3º. Para o derramamento do Espírito em diferentes campos. Os avivamentos ge-
nuínos no poder do Espírito Santo são muito necessários nos diversos campos missio-
nários do mundo. Avivamentos nos campos estrangeiros vêm exatamente da mesma 
maneira como eles vêm em casa, em resposta à oração.

4º. Pelas multidões de descrentes em todo o mundo, para que tenham a convicção 
pelo poder do Espírito Santo, e respondam ao Evangelho da fé salvadora, resultando 
em transformação de vidas que glorifiquem a Deus (veja Atos 1:8; Apocalipse 5:9). 

5º. Pelos convertidos nativos. É difícil percebermos quantos e quão grandes são os 
obstáculos colocados no caminho do convertido nativo para que ele permaneça firme 
na nova vida e as dificuldades que ele encontra no caminho para conseguir viver uma 
vida como um cristão deve viver. 

6º. Pelas igrejas nativas, pois, assim como todas as demais, elas têm seus proble-
mas particulares. Algumas destas igrejas estão na Coréia, África, Índia, Turquia e Cuba. 
Todas elas precisam que Deus envie um avivamento. 

7º. Pelos secretários e membros oficiais das várias bases das agências missioná-
rias. Eles precisam do poder e liderança do Espírito Santo. 

8º . Por dinheiro, suprimentos e provisões que são tão necessários. Muitas agên-
cias e famílias missionárias estão em extremo perigo hoje. Eles precisam de apoio tanto 
através de nossa oração quanto financeiro, ambos trazem honra e glória ao nosso Sal-
vador e Senhor Jesus Cristo.

                                                                                                                                                      
                Dr. R. A. Torrey

(adaptado por Ernest Jaen-Guardia)

Tito 2:11-14• LEITURA BÍBLICA EM UNÍSSONO 

Uma igreja cheia de vida

Organizada em 27 de Outubro de 1984

Culto da ManhãCulto da Noite



Ministérios Ministérios Ministérios
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PASTORAL 
•	 Classe Infantil para batismo
Estão abertas as matriculas para a classe de preparação de batismo para as crianças que 
desejam batizar com a autorização dos pais. Procure a irmã JEANES (esposa do Pr. Eliomar).

EDUCAÇÃO CRISTÃ
•	 Centro de Estudos Teológicos de Itaparica – CETI: 
Venha participar de nossos estudos Teológicos, uma oportunidade para aprender mais so-
bre diversos assuntos importantes em teologia. Não abra mão de seu crescimento espiritual. 
As aulas serão nos dias: segunda e sexta, nos horários: 19h às 22h, por módulos a escolher 
pelo aluno. Inscreva-se, as matrículas estão abertas, valor mensal R$ 120,00 (cada módulo 
R$ 60,00).

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 
Voltaremos com os ensaios nesta próxima quinta às 19:30h.    
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
Retorno: 09 de março
Procure hoje mesmo a líder: Alana Félix Fernandes.

FAMÍLIA 
•	 Passeio dia 01/05/2013 
Preparem-se!!! Breve, breve mais informações.

•	 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.

EVANGELISMO E MISSÕES
•	 Campanha de Missões Mundiais
Na próxima quarta-feira dia 06/03, às 20h30 estaremos em reunião para apresentação do 
planejamento do mês de missões com os lideres dos ministérios (Comunicação, Educação 

Cristã, Louvor e Adoração, Pastoral, Administração e Oração).

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.

•	 Palestra
Agradecemos com carinho a participação em nossa Igreja da pediatra Dra. Graça 
Veloso(esposa do Pr. Veloso) por apresentar palestra sobre HIV e DSTs para toda a Igreja. 
Deus a abençoe grandemente!

ORAÇÃO
•	 Café com Deus
Voltamos com nossas atividades desde o dia 04/02/13, contamos com a colaboração e par-
ticipação de todos.

•	 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)

•	 ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Anabel S. Belarmino (04/03)
Claudio Martins Monteiro (08/03)
ÉriKa Vasconcelos Pereira (05/03)
Marco Aurélio Siqueira dos Santos (09/03)
Mateus Nunes Cruz (09/03)
Romero Loureiro Alves (04/03)
Thaíse Coimbra Martineli (04/03)
Vânia da Silva Machado Martins (08/03)

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

•	 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 ___ , 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).

MINISTÉRIOS DEPARTAMENTOS E-MAIL
Ação Social acaosocial@pibitaparica.org.br
Adoração e Louvor musica@pibitaparica.org.br

Escola de Música Musicarte musicarte@pibitaparica.org.br
Administração administracao@pibitaparica.org.br

Finanças financas@pibitaparica.org.br
Cantina cantina@pibitaparica.org.br
Secretaria Administrativa secretaria@pibitaparica.org.br
Patrimônio patrimonio@pibitaparica.org.br

Comunicação comunicacao@pibitaparica.org.br
História da Igreja historia@pibitaparica.org.br
Multimídia e Web multimidia@pibitaparica.org.br
Sonorização som@pibitaparica.org.br
Divulgação divulgacao@pibitaparica.org.br
Web TV webtv@pibitaparica.org.br

Corpo Diaconal diaconos@pibitaparica.org.br
Educação Cristã educacaocrista@pibitaparica.org.br

Centro de Ensino Teológico 
de Itaparica - CETI

ceti@pibitaparica.org.br

Infantil infantil@pibitaparica.org.br
Família familia@pibitaparica.org.br

Grupos de Comunhão gc@pibitaparica.org.br
Melhor Idade melhoridade@pibitaparica.org.br
Integração integracao@pibitaparica.org.br

Recepção, Circulação e 
Segurança

recepcao@pibitaparica.org.br

Juventude juventude@pibitaparica.org.br
Adolescentes adolas@pibitaparica.org.br
Esportes esportes@pibitaparica.org.br

Missões e Evangelismo missoesevangelismo@pibitaparica.org.br
Oração oracao@pibitaparica.org.br

ESCALA - MINISTÉRIO  INFANTIL
MARÇO

03/03 10/03

Berçário - Manhã [08:30 às 11:00h]
durante  a EBD e o culto
Berçário - Noite [19 às 21:00h]
durante o culto

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

Andressa
Gabriel

Madalena
Rayara

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

Alessandra Mafra Kelly

Culto infantil a noite [4 a 7 anos] Lilian Danúzio
Culto infantil a noite [8 a 9 anos] Marquinho Patrícia

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

EDUCAÇÃO CRISTÃ | MINISTRO: Pr. DANTAS LIMA | COORDENAÇÃO: PROF. VÂNIA MARTINS

CLASSES DE EBD PIBI
COORDENAÇÃO

CÉLIA ,JEANES E VÂNIA

NEBIS  & CETI
PASTORES

ELIOMAR E DANTAS

CULTO  INFANTIL
MANHÃ E NOITE

COORDENAÇÃO: KELLY E LILIAN

CAPACITAÇÕES ETREINAMENTOS
          Prs.ELIOMAR E DANTAS,

PROF.VÂNIA E
OUTROS PALESTRANTES

BERÇÁRIO I | 0 -12 MESES | BRUNA,GABRIEL MATERNAL II | 3- 4  ANOS | ROSALINA,FELIPE PRIMEIRO ANO | 7-8 ANOS | OLÍVIA, MÍRIAM

MATERNAL I | 12 -  24 MESES
CARMEM,LAÍSE

PRÉ-ESCOLA | 5-6 ANOS
KELLY, MÁRCIA

CULTO INFANTIL  NOTURNO | 9  -  11 ANOS
 DOUGLAS,MARCOS,PATRÍCIA

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


