
Ray Stedman conta a história de um casal de missionários que estava voltando da África para 
os Estados Unidos. Não tinham aposentadoria, sua saúde estava debilitada, sentiam-se desani-
mados e estavam apreensivos. Depois de muitos anos de trabalho missionário, lá estavam eles, 
iniciando sua longa viagem de volta, a bordo do mesmo navio em que estava o Presidente Theo-
dore Roosevelt, presidente dos EUA de 1901 a 1909, que retornara de uma temporada de caça na 
África. No momento do embarque, havia uma multidão e uma banda tocando para a despedida 
do presidente, mas não havia ninguém para se despedir dos missionários. O marido, então, disse 
à esposa:

- Não é estranho, querida? Aqui estamos nós, sacrificamos nossas vidas no serviço do Senhor, 
gastamos muitos anos neste lugar, perseveramos no meio de imensas adversidades, perdemos 
alguns dos nossos filhos e os enterramos aqui. Tudo tem sido tão difícil, mas ninguém realmente 
se importa com isto, não é? Veja só toda esta festa quando o presidente volta de uma simples ex-
cursão de caça! Mas ninguém se importa se fizemos algo de valor para Deus ou não!

- Querido, você não deveria pensar assim! – disse a esposa.
- Não dá para pensar de outra forma. É tudo tão injusto! – reafirma o marido.
Durante toda a viagem, enquanto cruzavam o oceano, esse sentimento crescia e fervia em sua 

mente. A amargura foi tomando conta da sua alma e ele disse à esposa:
- Garanto que quando chegarmos a Nova Iorque haverá outra banda para receber o presiden-

te, e ninguém estará esperando por nós. Estaremos sozinhos!
E foi assim mesmo que aconteceu. Quando o navio atracou no porto de Nova Iorque, uma 

banda tocava as canções preferidas de Theodore Roosevelt, e todas as autoridades da cidade es-
tavam lá para recepciona-lo. Enquanto isso, o casal de missionários desembarcou completamente 
despercebido e foi para um pequeno a antigo apartamento no subúrbio da cidade. Completamen-
te arrasado, o missionário disse à esposa:

- Não é justo, não é justo mesmo! Aqui estamos nós, com pouco dinheiro e sem saber quem vai 
cuidar de nós. Deus nos prometeu grandes coisas, mas nada aconteceu. Entregamos a ele tudo o 
que tínhamos e o que ele fez por nós? Agora, veja o que acontece: quando o presidente sai para 
uma temporada de caça fazem uma festa! Isso não é justo!

- Querido – ponderou a esposa, outra vez – eu entendo, mas esta não é a atitude certa. Você 
não deve pensar assim. Por que você não vai até o quarto, conversa com o Senhor sobre tudo isso 
e ouça o que ele tem a dizer?

E ele foi. Entrou no quarto e ajoelhou-se à beira da cama. Ficou lá por um bom tempo e, quan-
do saiu, seu rosto brilhava. A esposa percebeu que algo tinha acontecido. Então ela perguntou: 

- O que houve? E ele respondeu:
- Eu me ajoelhei e derramei toda essa história diante do Senhor. Contei para ele que havia 

achado tudo tão injusto, especialmente que, ao chegarmos à nossa cidade o presidente ganhou 
aquela grande recepção, enquanto ninguém se importou conosco. Eu disse também que ele não 
estava nos tratando direito. Sabe o que o Senhor me disse? Foi como se tivesse se inclinado e 
colocado sua mão no meu ombro, para dizer: “Mas você ainda não chegou ao lar!”

História extraída.
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• PRELÚDIO Pianista Cláudio Thompson

Pianista Cláudio Thompson

Pianista Cláudio ThompsonTua Palavra

PIBI   

Laila

Pr. Eliomar Côrrea

Pr. Eliomar Côrrea

Sl 95.6; 81.1; 95.1

• ORAÇÃO

• AVISOS

• LEITURA BÍBLICA EM UNÍSSONO 

• HINO  228 HCC “A DEUS DEMOS GLÓRIA”

• BOAS VINDAS AOS VISITANTES

• MINISTÉRIO DE LOUVOR

• DÍZIMOS E OFERTAS

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• MOMENTO MONÓLOGO 

• ORAÇÃO

• POSLÚDIO

“Oh, vinde, adoremos e prostremo-nos; ajoelhemo-nos
diante do Senhor, que nos criou. Cantai

alegremente a Deus, nossa fortaleza. Vinde,
cantemos alegremente ao Senhor, cantemos com

júbilo à rocha da nossa salvação.”

• PRELÚDIO Piano - Olívia

Lucas Souza e Banda 

Lucas Souza e Banda 

Lucas Souza e Banda 

APOCALIPSE 5.12;
I CR. 16:23-25

• ORAÇÃO

• AVISOS

• MOMENTO MUSICAL

• MENSAGEM

• MENSAGEM

• BÊNÇÃO

• CORAL PIBI

Coral PIBI

• LEITURA BÍBLICA EM UNISSONO 

• MINISTÉRIO DE LOUVOR 

• HINO 66 HCC “CANTAREI AO MEU SALVADOR”

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• DÍZIMOS E OFERTAS

• APRESENTAÇÃO DE VISITANTES

• POSLÚDIO

“Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, 
e força, e honra, e glória, e ações de graças. Cantai ao SENHOR em toda a terra; 
anunciai de dia em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre 
todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o SENHOR, e mui digno de 

louvor, e mais temível é do que todos os deuses.” 

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

MORDOMIA CRISTÃ
“VOCÊ AINDA NÃO CHEGOU AO LAR”

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

NOVEMBRO
25/11 DOMINGO

Pulpito
Circulação/Portão

Daniel e Ailton
Cleonice e José Ricardo

28/11 QUARTA-FEIRA
Circulação/Portão Davi Campos

DEZEMBRO
02/12 DOMINGO

Pulpito
Circulação/Portão

Márcia e Carlos Aguiar
José Ricardo e Davi Campos

05/12 QUARTA-FEIRA
Circulação/Portão Daniel

ESCALA RECEPÇÃO
NOVEMBRO

28/11-DOMINGO
Luís Fonseca

ESCALA - DOMINGO
NOVEMBRO

Datas Instrumentais Vocais Inspiração 
Musical

Poslúdio, Prelú-
dio e Regência

25/11
Domin-

go

Banda - à Confirmar Banda - à 
Confirmar

M – Monólogo 
(Laila)

N – (Convidada) 

Final: Todo 
ministério de mú-
sica cantando 

M – Claudio 
Thompson (Pia-
no) - Convidado      

N – Djaldea e 
João (Piano) 

30/11 e 
01/12

___ ___ ___

Recital de Natal 
/2012
Escola de Músi-
ca - Musicarte

ESCALA - QUARTA-FEIRA
NOVEMBRO

Datas Instrumentais Vocal Mensagem Musical

28/11

Violão – Edson
Teclado – Olívia
Bateria – Ricardo           
Baixo: Karlus Vitor

Olivia, Osmira e Maria

Dirigente: Luiz

Regência: Osmira

Adelina

ESCALA - MINISTÉRIO  INFANTIL
NOVEMBRO

DIA 25/11
Berçário - Manhã [08:30 às 11:00h] durante  a EBD e 
o culto

Natália

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

Lenice
Natália
Sandra C.

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

Carmem
Débora

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

Carmem
Mayara
Ana Luiza

Culto infantil a noite [4 a 7 anos] ***Kelly
Culto infantil a noite [8 a 09 anos] ***Míriam
Apoio para o culto infantil Lílian
*Responsável pela abertura do culto infantil. ** Responsável pela lição na classe.
*** Responsável pela abertura do culto infantil e lição na classe.

Foram concedidas as cartas de transferência para: Aaron Corrêa Moura, Vanessa Lima Ba-
tista, Fábio Rodrigues da Silva, Jeane Dias Cabaline da Silva, Eunice de Assis Procópio, 
Marcia Ferreira Seidel Intra.
Foram pedidas as cartas de transferência para: Eliza Fernandes Tonini, Ernest Jean Guardia, 
Vânia da Silva Machado de Assis.
Foram aclamados: Mayelle da Silva, Ana Aparecida Lemos Santos Silva.
Foi reconciliado: Gelson Ferreira de Souza.
Foi solicitado batismo: Maria Eduarda Tereza de Freitas.
Recebemos as cartas de transferencia: Jair Mauri, Laila Salles de Almeida, Pedro Batista 
Corrêa Gomes

No próximo fim de semana, nos dias 30/11 (sexta) e 01/12 (sábado), estaremos realizando o 
recital da Escola de Música MUSICARTE - PIBI, no horário das 19:30h. Não perca a oportu-
nidade, venham prestigiar nossos alunos!

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, Neuza, Elias.  

19/11  - Sandra Regina Beringuy de Souza 
22/11  - Gabriel Rodrigues Gomes
22/11 - Zuriete Lopes Barreto

•Ecos da Assembléia

• Recital de Natal 

•Motivos de Oração

•Aniversariantes da Semana

IV MUSIC’ARTE

Pastoral LouvorDiácono

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

27 3349-0828  / adm_pibi@hotmail.com

www.pibitaparica.org.br

A presidente Marcia Ferreira Seidel Intra convoca os batistas de Vila Velha para no dia 01 
de dezembro de 2012, às 19h30 na Segunda Igreja Batista em Vila Velha participarem da 
Assembléia Geral da Associação das Igrejas Batistas de Vila Velha.

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).

Reunião MCA, entrega de cesta, casamento irmã Digmar (03/12/12). Assembleia de elei-
ção 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.

•  Assobav

•Classe Infantil para batismo

•Encerramento MCA

Série de Conferências de Adoração e Louvor

No próximo fim de semana, teremos nosso IV Music’arte, encerrando 
o mês da música. 
Estarão conosco: Lucas Souza e Banda, Aline Pignaton e Banda Praxis 
Sábado às 19:30h, Domingo às 9:45h e 19h. 
Não percam e tragam visitantes!
Informações: M.M. Olívia Rodrigues

Sob a Coordenação da Tânia e auxiliares nossa Igreja vem realizando um maravilhoso 
trabalho de assistência no hospital Infantil de Vila Velha na quarta-feira com inicio às 7h30, 
levando café da manhã para as crianças e seus familiares. Parabéns e vamos apoiar cada 
vez mais.

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.

•  Projeto Pé Torto

•  Construção

• Agradecimentos
O ministério de Adoração e louvor da PIBI agradece aos irmãos: Aline Pignaton, Coreogra-
fia Livre Soul, Banda Praxis, Laila, Pr. Eliomar, Cláudio Thompson, Banda de Louvor PIBI, 
Coral PIBI e Lucas Souza e Banda por participarem e nos abençoarem neste IV Music’arte. 
Deus os abençoe!


