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• PRELÚDIO Piano - Djaldéa

• ORAÇÃO

• ORAÇÃO

Instrumental Louvor • PRELÚDIO 

• ORAÇÃO

• AVISOS

• AVISOS

• BENÇÃO

Minha Casa e Eu - Comunhão e Adoração  (Cântico Oficial do Mês 
da Família)
Pastor da Minha Vida – Dany Grace
Segurança – Nova Jerusalém

• MINISTÉRIO DE LOUVOR PIBI

Comunhão e Adoração – Comunhão e Adoração
- Livre Pra Te Adorar – David Quinlan   
- Amigo Fiel – Diante do Trono 

• MINISTÉRIO DE LOUVOR PIBI

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

“Flua Em Mim” – Min. Koinonya de Louvor • DÍZIMOS E OFERTAS
“Amigo Fiel” – Diante Do Trono• DÍZIMOS E OFERTAS

Vocal Harmonia• MENSAGEM MUSICAL

Vocal Harmonia• MENSAGEM MUSICAL

• BOAS VINDAS AOS VISITANTES

• MOMENTO DA FAMÍLIA

• APRESENTAÇÃO DE VISITANTES

Ministério de Louvor• POSLÚDIOMinistério de Louvor• POSLÚDIO

Dirigente:  Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo.
Congregação: Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, 
contemplado por anjos; pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido 

acima na glória.

Dirigente: Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que 
está acima de todo o nome, para  que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, 

nos céus, na terra e debaixo da terra,
 

Todos: E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai.

Dirigente: Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro que 
fostes comprados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos 

vossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e 
sem mancha, o sangue de Cristo.

Congregação: Porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, 
já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da 

família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo 
Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. 

Todos: Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas; saiba-se isto 
em toda  a terra.

Todos: Oh! Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união!

Dirigente: A ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco; pois quem 
ama ao próximo tem cumprido a lei. Não adulterarás; não matarás; não furtarás; 

não cobiçarás; e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra resume: 
Amarás ao teu próximo como a ti mesmo.

Congregação: O amor não faz mal ao próximo. De modo que o amor é o cumpri-
mento da lei.

Dirigente: Nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Mas tu, por que 
julgas teu irmão? Ou tu, também, por que desprezas teu irmão? Pois todos have-
mos de comparecer ante o tribunal de Deus. Assim, pois, cada um de nós dará 

conta de si mesmo a Deus.

Todos: Oh! Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união!

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 ESTRANHO E A FAMÍLIA

Tropecei em um estranho que passava e lhe pedi perdão. 
Ele respondeu: “Desculpe-me, por favor.” 
“Eu que peço. Também não a vi.” 
Fomos muito educados, seguimos nosso caminho e nos despedimos.
Mais tarde, eu estava cozinhando e meu filho estava muito perto de mim.
Ao me virar quase esbarro nele. Imediatamente gritei com ele; ele se retirou 

sentido, sem que eu notasse quão dura que lhe falei.
Ao me deitar Deus me disse suavemente: “Você tratou a um estranho de forma 

cortês, mas destratou o filho que você ama. Vá a cozinha e irá encontrar umas flo-
res no chão, perto da porta. São as flores que ele cortou e te trouxe: rosa, amarela 
e azul. Estava calado para te entregar, para fazer uma surpresa e você não viu as 
lágrimas que chegaram aos seus olhos.”

Me senti miserável e comecei a chorar. Suavemente me aproximei de sua cama 
e lhe disse:

“Acorde querido! Acorde! Estas são as flores que você cortou para mim?”
Ele sorriu e disse:
“Eu as encontrei junto de uma árvore, e as cortei, porque são bonitas como você,
em especial a azul.”
“Filho, sinto muito pelo que disse hoje, não devia gritar com você.”
Ele respondeu: “Está bem mamãe, te amo de todas as formas.” 
“Eu também te amo e adorei as flores, ela disse, especialmente a azul...”
Precisamos entender que se morrermos amanhã, em questão de dias a empre-

sa onde trabalhamos cobrirá nosso lugar. Porém, a Família que deixamos sentirá a 
perda pelo resto da vida.

Pense neles, porque geralmente nos entregamos mais ao trabalho e a outras 
atividades que a nossa Família.

Será que não é uma inversão pouco inteligente?
Só saberemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos quando esta prática 

começar dentro de nossa própria casa!

Extraído e adaptado – Ministério da Família-PIBI

(Gl 6:14, 1 Timóteo 3: 16; Filipenses 2:9, 10 e 11;)

• LEITURA BÍBLICA ALTERNADA 

(1 Pedro 1.18,19; Efésios 2.18 e 20 a; Isaías 12.5)

• LEITURA BÍBLICA ALTERNADA 

Hino 212 HCC “Ó Senhor Vem Me Dirigir”

• REFLEXÃO

1º Elemento – Alto Preço – Asaph Borba
2º Elemento – Nada Além Do Sangue – Fernandinho

• CEIA

(Sl 133.1; Rm 13.8-10; 14.7, 10, 12; Sl 133.1)• LEITURA BÍBLICA 

Pr. Eliomar Corrêa• MENSAGEM

“Restaurando Sonhos” – Ministério Unção Ágape• CÂNTICO

“Minha Casa e Eu”• CÂNTICO

• HINO 566 HCC “JESUS, PASTOR AMADO”

• HINO 572 HCC “SOMOS UM PELOS LAÇOS DO AMOR” 

• HINO 12 CC “LOUVAMOS”

• HINO 190 CC “PARA SALVAR-TE” (1º , 2º E CORO/ 3º, 4º E CORO)

uma igreja cheia de vida

organizada em 27 de outubro de 1984

Culto da ManhãCulto da Noite



•	 NovA DirEtoriA DA MCA 2013
Coordenadora – Raquel Fér Ribeiro;Vice Coordenadora – Olinda Maria de Oliveira;Secretária 
– Lenice Andrade de Oliveira;Tesoureira – Rosalina Armani; Diretora de Programas e Estudos 
– Nohemi Ratis Aires  e Ana Aparecida Lemos Santos Silva;Diretora de Atividades – Esther de 
Souza Ramos Vida Cristã - Maria Luiza Pereira de Morais.

FAMÍLiA 
•	 rEtiro DE CAsAis 
LOCAL: Pousada Eco da Floresta
DATA: 29,30/11/13 E 01/12/13
VALOR: R$ 760,00 (8 X DE R$ 95,00) a primeira parcela deverá ser paga até o dia 10/05/2013.

•	 GruPo DE CoMuNhão
Você que ainda não está  no grupo de Comunhão, procure hoje mesmo os irmãos Ricardo e Marta, 
e tenha informações necessárias para que você participe e desfrute da presença de Deus e de 
uma saudável comunhão entre os irmãos do corpo de Cristo. Faça parte desta Família!

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
26/05 - Genieli Trindade Pereira Garcia. 28/05 - Walter Machado, Geraldo Mendes Gutian Júnior, 
Graziano Fernandes Nunes. 29/05 - Regiane Rangel Paiva Veronez, 30/05.  31/05 - Alessandra 
Hime Machado, José Balbino Pereira Ribeiro . 01/06 - Alessandra Corrado Coutinho Mafra, Yuri 
Pinho de Souza, Ailton Ramos, Gésika Coimbra Martinelli.                                                                                              

Ministérios Ministérios Ministérios

EsCALA soM
MAIO

Datas Operador 1 - Manhã Operador 2 - Noite

Quarta (29/05) *** André

Domingo (02/06) *** ***

EsCALA MuLtiMÍDiA
MAIO / JUNHO

Datas Operador 1 - Manhã Operador 2 - Noite

Domingo (26/05) Roberta Gabriel

Domingo (02/06) *** ***

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

JUNHO

02/06 09/06

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

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

SandraNunes / Rebeca 
/ Rezi ***                

Maternal I - Manhã [09:30 às 11:00h]
durante o culto Madalena/Gabriel Amorim Nídia/ David       

Maternal I - Noite [19 às 21:00h]
durante  o culto Madalena/Gabriel Amorim Regiane/Paulo César

Maternal II - Manhã [09:30 às 11:00h]
durante o culto Alessandra Mafra Kelly Terrezza

Maternal II - Noite [19 às 21:00h]
durante  o culto Alessandra Mafra Kelly Terrezza

Culto infantil a noite [5 a 7 anos] Valéria Marly Kosmann

Culto infantil a noite [8 a 11 anos] Douglas Patrícia

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

EsCALA – rECEPÇão

MAIO / JUNHO

Data Quarta Manhã Noite Estacionamento

29/05 Ana Schneider *** *** ***

02/06 *** Sirlene 
Marques

 Ana/Wolfgang 
Schneider Weverton Almeida      

EsCALA tv PiBi WEB

MAIO

Data COORD. GERAL TRANSMISSÃO EDIÇÃO CÂMERA 1 CÂMERA 2

02/06 Luciano Felipe Breia Alana Mirian
Marcos Martins

Célia
Marco Aurélio

09/06 Sandro Griffo Ediano Luíz Cláudio Marco Aurélio Marco Aurélio

Louvor E ADorAÇão
•	 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.

•	 CorEoGrAFiA iNFANtiL 
Para crianças de 5 à 11 anos. Se você deseja ingressar seu filho, procure a líder do grupo: Rebeca 
Penedo.

•	 MiNistério DE tEAtro
• Estão abertas as inscrições para ministério de teatro da PIBI mais informações com a irmã Laila.

•	 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)

PAstorAL
                                                                                                   
•	  viGÍLiA DE orAÇão DA PiBi
Será na sexta-feira (31/05) de 20h às 0h.
•	 sECrEtAriA
Os Irmãos que ainda não atualizaram o seu cadastro, deixarei a lista com os nomes no mural próximo 
da cantina.                               
                                                

EDuCAÇão Cristã
Queridos! Estamos no mês da Família. Incentivamos a todas as famílias a estarem unidas partici-
pando dos estudos Bíblicos domésticos e na EBD.

•	 BErÇÁrio PiBi
Se você deseja servir a obra de Deus através do nosso BERÇÁRIO por gentileza faça o seu cadas-
tro com a coordenação do MEC ( Jeanes de Jesus ou Celia Lima)
 
•	 i CAPACitAÇão BErÇÁrio
Data:22 de Junho de 2013
Horário:9h30min as 11horas
Local:Sala Geração Eleita
Por favor faça já a sua inscrição na coordenação MEC(Celia Lima e Jeanes de Jesus)

•	 Mês DA FAMÍLiA tEMA: “FAMÍLiA, Nosso MAior tEsouro”
Divisa: “Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração” (Mateus 6:21)

MissõEs E EvANGELisMo
• 2 Co. 4.5 – “Pregamos (...) a Cristo Jesus como Senhor.” ‘Considerando que a luz que o Diabo 
deseja evitar que as pessoas vejam e que Deus faz brilhar nelas é o evangelho, o melhor a fazer é 
pregar. Pregar o evangelho, longe de ser desnecessário, é indispensável. É o meio estabelecido 
por Deus para que o príncipe das trevas seja derrotado e a luz jorre no coração do ser humano. 
Há poder no evangelho de Deus – poder de Deus para a salvação (Rom. 1.16).’  (John R. W. Stott)

MuLhErEs Cristãs EM AÇão
•	 MCA ArtEsANAto
Se você tem alguma habilidade em trabalhos manuais ou deseja aprender, venha participar 
conosco! Todas ás terças-feiras às 14:00 h na Igreja.

•	 CuLto DE GrAtiDão
Será nesta Segunda (27/05) às 15:00 h na casa da Irmã Digmar na 2ª Etapa com a presença do 
Pr Eliomar. Tel: 3063 2697/ 99568857.

EsCALA – MúsiCA

MAIO / JUNHO

Data Instrumentais Vocais
Mensagem 

Musical, Teatral 
ou Coreografia

Prelúdio, 
Poslúdio e 
Regência

Ênfase 

29/05
(Quarta)

Dirigente: Luiz            
Vocal:                                 
Osmira                        
Heidie               
Edilson

Instrumental:  
Violão – Laís           

Teclado -  Joao 
M.       

Bateria – 
Vinicius           

Piano - Olívia

Mensagem Musical: 
Laís

*** Culto

02/06
(Domingo)

Guitarra – Willian  
Baixo – Karlus Vitor               

Teclado – Pedro 
Piano – Olívia  

Violão – Luiz Thiago          
Bateria – Daniel F.    
Percussão - Rayner

Nathália 
(dirigente)

João                   
Laila              
Alana

M – Rosângela 
N – Coral PIBI

Prel. e Posl.

M – Olívia                 

N – Daniel Ramos

Hinos

M – Olívia                  

N – Daniel Ramos

Regência: Nathália  

Culto Dominical


