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• PRELÚDIO Ministério de Louvor

• ORAÇÃO

• AVISOS

SALMO 84: 1 – 4• LEITURA BÍBLICA EM UNISSONO 

• HINO 543 HCC “EU ACEITO O DESAFIO” 

• HINO 236 HCC “SIM, COM CERTEZA MEU SENHOR AQUI ESTÁ”

• HINO 132 HCC “RUDE CRUZ”

Há Um Doce Espirito Aqui      
Senhor Te Quero – Fernandinho   
Eu Me Rendo – Renascer Praise  

• MINISTÉRIO DE LOUVOR

Quão Amáveis São Os Teus Tabernáculos - João Alexandre

• CÂNTICO

• MOMENTO MISSIONÁRIO 

• BOAS VINDAS AOS VISITANTES

Hino Missionário “Poder Pra Testemunhar”• DÍZIMOS E OFERTAS

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• ORAÇÃO

Ministério de Louvor• 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 continuamente.”

Ministério de Louvor• PRELÚDIO 

• ORAÇÃO

• AVISOS

Pr. Eliomar Corrêa• MENSAGEM

 Pr. Eliomar Corrêa• MENSAGEM  

Nívia Mendes• MOMENTO MUSICAL

• BENÇÃO

A Começar Em Mim – Vencedores Por Cristo
Quero Te Louvar – Josimar Bianchi 
Reina Em Mim - Vineyard 
Esta Paz Que Sinto Em Minh’alma 

• MINISTÉRIO DE LOUVOR  PIBI

Coral Tom Menor
Musical: A História Das Três Árvores

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• MOMENTO MISSIONÁRIO 

Hino Missionário “Poder Pra Testemunhar”• DÍZIMOS E OFERTAS

• APRESENTAÇÃO DE VISITANTES

Ministério de Louvor• POSLÚDIO

Dirigente: E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-
-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a 

sua cruz, e siga-me.

Congregação: Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-
-la-á, mas, qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do 

evangelho, esse a salvará.

Dirigente: Pois, que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e 
perder a sua alma? Ou, que daria o homem pelo resgate da sua alma?

Congregação: Porquanto, qualquer que, entre esta geração adúltera 
e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também 

o Filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu 
Pai, com os santos anjos. 

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.

O GUIA DO CEGO

“Deixai-os; são condutores cegos. Ora. Se um cego guiar outro cego, am-
bos cairão na cova.”(Mateus 15:14)

Logo cedo, Mamadú desperta ao som persistente de um galo vaidoso que 
teima em anunciar a aurora. O menino não se levanta com grande rapidez 
nem satisfação. Sabe, de antemão, que o seu dia não será cheio de brincadei-
ras infantis como o de tantos colegas da mesma idade. Ele bem que gostaria 
que assim fosse, mas tem outras funções que lhe foram dadas. Levanta-se, 
veste uma das roupas esfarrapadas que lhe cobrem precariamente o corpinho 
magro e espera. Espera pelo ancião a quem deve guiar pelas ruas da cidade.

Antes que o sol esteja alto e o calor tome conta de tudo e de todos nesta 
África Tropical, um velho se aproxima com passos lentos e inseguros. A idade 
dele ninguém sabe. Já era velho no tempo da colonização. Deve ser, portanto 
muito idoso. Veste uma túnica longa própria de mulçumanos da região. O 
que mais sobressai são os seus olhos. Olhos vazios, opacos, sem brilho. A 
oncocercose (doença parasitária que causa cegueira) o cegou já há vários 
anos. Ele é mais um dos 20 milhões de vítimas dessa que é a quarta causa de 
cegueira no mundo. 

Mamadú o recebe em silêncio. Não troca qualquer palavra. O velho 
estende uma bengala ao menino e este toma a ponta da mesma e assim vão. 
Mamadú para na porta das lojas ou na proximidade de pessoas que ele vê 
poderem contribuir para amenizar o estado de miséria do pedinte. E assim 
vão até que a tarde decline e descansem o corpo para um outro dia igual.

Esta cena ilustra bem o estado espiritual da África e de tantos outros 
lugares do planeta. Multidões sendo guiadas por lideres sem direção. Povos 
inteiros guiados diretamente ao inferno. Religiosos zelosos, mas equivocados, 
liderando pessoas que ignoram a verdade e ambos seguindo para o abismo. 
E nós não podemos nos limitar a ver. Aqueles que recebem a luz, que foram 
agraciados com a visão, têm também a responsabilidade de assumir o papel 
de guias. Devemos mostrar-lhes o caminho: Jesus, o único salvador.

                                                                                                                                                      
                Missionário Joed Venturini de Souza 

Marcos 8: 34-38• LEITURA BÍBLICA EM UNÍSSONO 

Uma igreja cheia de vida

Organizada em 27 de Outubro de 1984

Culto da ManhãCulto da Noite



JUVENTUDE
•	 RETIRO DA JUVENTUDE
O Retiro da Juventude acontecerá nos dias 17, 18 e 19 de maio, na Fazenda Liberdade Chury 
em Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. O valor da inscrição é de R$ 120,00 podendo ser pago em 
3 parcelas  de R$ 40,00 

FAMÍLIA 
•	 PAssEIO DIA 01/05/2013 
Será no Sítio Tia Bila
Valores por pessoa:
Adultos: R$ 17,00
Crianças de 5 a 12 anos: R$ 12,00
Crianças até 5 anos: isentas
Venha participar com a Igreja deste momento de comunhão!!!

•	 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.

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.

CANTINA MIssIONÁRIA
Hoje, após o culto da noite, não deixe de ir à cantina.  Venha saborear deliciosos pratos e 
contribuir com a obra de missões.

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.

•	 ANIVERsARIANTEs DA sEMANA
24/03 - Fábio Pandolfi da Silva
25/03 - Melina Henriques Ramos
28/03 - Laurides Maria Ferreira Amorim

Ministérios Ministérios Ministérios

EsCALA sOM
MARÇO

Datas Operador 1 Operador 2

Domingo (24/3) Edson Schneider

Quarta-feira (27/03)     André ***

Domingo (31/03)            Victor Marcos

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

MARÇO

24/03 31/03

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

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

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

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

Culto infantil a noite [4 a 7 anos] Mayara Marly Kossmann

Culto infantil a noite [8 a 9 anos] Alessandra Não haverá

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

EsCALA – MÚsICA

MARÇO

Data Instrumentais Vocais
Mensagem 

Musical, Teatral 
ou Coreografia

Prelúdio, 
Poslúdio e 
Regência

Ênfase 

24/03
(Domingo)

Guitarra – Rafael A.
Baixo – Karlus Vitor

Teclado – Josué
Violão – Edson

Bateria – Wellington

Luiz Fonseca 
(Dirigente)

Olívia
Pedro

Nathália

M – Nívia 

N – Coral Infantil 
(Cantata de Pascoa) 

Prel. e Posl.
M e N –
João M.

Hinos
M e N – 
Djaldéa

Regência: 
Olívia

Cantata Infantil 
de Páscoa

31/03
(Domingo)

Guitarra – Willian
Baixo – Pereira
Teclado – Josué

Violão – Luiz Thiago
Bateria – Harley

Jane 
(Dirigente)

João
Laila

Nathália

M – Quarteto Shalon

N – Luiz Fonseca 
Ceia do  Senhor

EsCALA - RECEPÇÃO
MARÇO

Manhã Noite Estacionamento

Domingo - 24/03 Dulce Bonfim
 Verônica

Laíse
Luis Felipe Weverton

4ª feira - 27/03  Wolfgang

Domingo - 31/03
Edilane

Márcia cerqueira
Cleonice

Luiz Fonseca
Ricardo Brito

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

PAsTORAL 
•	 CELEBRAÇÃO DA CEIA DE PÁsCOA 
Faça a sua inscrição e de sua família para participar da Celebração da Ceia de Páscoa, no 
dia 31 de março, às 8h, no Cerimonial  D´Mont Buffet ao lado da PIBI. Cada sacerdote e sua 
família estarão recebendo  pão e o “vinho” para a celebração. Após, estaremos desfrutando 
de um delicioso café da manhã e a EBD.

•	 CELEBRAÇÃO DA CEIA DO sENhOR E DE BATIsMOs
Dia 31 de março, às 19h, estaremos celebrando o culto das ordenanças com recebimento de 
novos membros por batismos, carta de transferência e aclamação. Convide amigos parentes 
e familiares para esta grande festa de celebração.

•	 ALVO MIssIONÁRIO
Estamos desafiados a contribuir com as nossas orações, nosso empenho e nossas finanças 
para alcançarmos os alvos propostos e, dentre eles, o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). 
Participe!!!

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 
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
Procure hoje mesmo a líder: Alana Félix Fernandes.

EDUCAÇÃO CRIsTÃ
•	 EBD
Prepare-se!!! Abril é o mês da EBD, a maior e melhor escola do mundo.
Tema: “PROCLAMANDO CRISTO ATRAVÉS DA EBD”.
Participações: Todas as Classes
Alvo: 240 alunos em 2013
Venha!  Traga sua família e amigos!!!Desde sexta-feira, 22/03, o Pr. Dantas está em Campina 
Grande - PB, pregando na Série de Conferências da Igreja Batista da Fé.

•	 séRIE DE CONFERÊNCIAs
“Desde sexta-feira, 22/03, o Pr. Dantas está em Campina Grande - PB,
pregando na Série de Conferências da Igreja Batista da Fé.”


