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Organizada no dia 8 de dezembro de 1959
Pastor: Washington Luiz da Silva

Pastores Eméritos:
Alexandre Gonçalves da Silva (In Memorian)

Gerson Monteiro Camargo (In Memorian)

Escala de Serviços

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - JUNHO - 2019

0 %
100 %

do orçado

Informativo

ATIVIDADES REGULARES

EXPEDIENTE

01 a 30/06

Neste domingo, 07/07 No Próximo Domingo, 14/07

É prioritário para Cristo

Penso que os nossos corações se atemorizam quando nos vem à lembrança
de que o mundo está eternamente perdido. E por isso, somos compelidos a pregar o
Evangelho, “ai de mim se não anunciar o evangelho!” e persuadir as pessoas a
receberem as boas novas de Jesus Cristo, sabendo que todas elas estarão diante do
trono de julgamento.

Paulo faz três perguntas em Romanos 3.14: “Como, pois invocarão aquele
em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como
ouvirão se não há quem pregue?” Observe o encadeamento retórico das perguntas
que resultam em um impacto para o crente que tem a mensagem alvissareira,
transformadora para o coração humano, que urgentemente, precisa torná-la
conhecida.

Estamos em tempos difíceis, em lutas espirituais acirradas pela eternidade
das almas. O inimigo trabalha persistentemente para fazer o maior estrago possível;
ele é o príncipe das trevas e usa suas forças para cegar e enganar o maior número
possível de pessoas. Nesse epicentro de uma batalha espiritual, Deus levanta,
edifica Sua igreja edifica a Sua igreja e a insere na Grande Comissão como estratégia
para derrotar o inimigo e ganhar as mesmas pessoas escravizadas para Jesus, o
Salvador.

Muitos cristãos entram nessa batalha espiritual, sozinhos. Porém, para
uma igreja orientada para PGMs, esse enfrentamento é direcionado para o pequeno
grupo. Cada PGM é uma equipe na trincheira de defesa das pessoas que precisam
da libertação. É prioridade para Deus que os grupos as alcancem. Esse alvo precisa
ser atingido.

É prioritário para Deus que as pessoas ouçam sobre Jesus Cristo, o Seu
Filho, e o recebam como Salvador. Os PGMs obtêm os resultados das conversões
quando agregam pessoas e contam-lhes sobre Jesus. Assim, a igreja viverá um
crescimento intencionalmente e agressivamente perseguido. O que deve nos motivar
à construção dos pequenos grupos? É bem simples a resposta e deve ser muito
preocupante: a condição eterna das pessoas do nosso relacionamento que não
conhecem Jesus.

Queridos irmãos, não estamos entrando numa disputa de números, cada
vez maiores, para o rol de membros da igreja. Queremos o crescimento sim, queremos
mais pessoas. Porém, estamos buscando-as por razões eternas.

          De seu pastor e amigo,
      Washington Luiz da Silva

CONTA BRB: Deposite o seu dízimo e sua oferta na agência  0107, C/C 107.613.570-3.
   Não esqueça de entregar o comprovante bancário identificando as contribuições.

CNPJ DA PIBS: 00.318.790/0001-58

PROJETO GABU: Banco do Brasil, agência 1226-2, C/C 53.552-4.
Atenção! Essa conta é exclusiva para o projeto. Não deposite dízimos e ofertas!

Francisco e Givanildo
Oliene
Débora Nascimento
Tânia Naves e Fernando
Louedja, Gabi e Lorenna
Edson e Eufrosina
André e Daniel
Nadir e Valmi
Welida
Clesson e Paulo José

DOMINGO - Escola Bíblica às 9h; Culto de
adoração às 10h25; Culto de adoração às 19h.
TERÇA-FEIRA -   Reunião de oração  às 15h.
QUARTA-FEIRA - Culto de oração às 20h.
QUINTA-FEIRA - Mães Parceiras de Oração
- Reunião às 17h.
1° e 3° SÁBADO - Alta Tensão - Adolescentes
ÚLTIMO SÁBADO - Estúdio 7 - Jovens
SÁBADOS - Mensageiras/Embaixadores do
Rei - às 9h.

• Audiências:  a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)

Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
Email: pibsobradinho@gmail.com

¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil  4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Transmissão:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Email do Min. de Comunicações: comunicacoes@pibsobradinho.org.br

Bruno e Josaphat
Rosiléia
Dinalva
Mirian e Naty
Jucilene, Lorenna e Zuleide
Valdivino e Maria Alves
Mikaella e Iron
Magali e Ruth
Diná
Paulo Lôbo e Givanildo

ANIVERSARIANTES:  09- George Bulhões
do Nascimento; Moacyr Pereira Guimarães; 10-
Rosilda Beserra Guimarães; Davi de Sousa
Martins; 12- Joana Maia Camarista; Zaíra Eloah
Diniz; 13- Dilson Bulhões do Nascimento.
Casamento: 07- Ricardo Valverde e Ana Cristina;
Jessé e Luzia; 10- Alisson e Ádila; Dájames e
Janaína; 11- Paulo César e Helma; 13- Francisco
de Assis  e Tiana . Parabéns!

FEIRINHA DE PLANTAS:  Continuamos
recebendo as doações de plantas, vasos, terra e
adubo  para a nossa Feira que ocorrerá no dia 24/
08. Interessados procurar os irmãos Daniel, Pr.
Paulo  e Louedja.

DOE ALIMENTOS: O segundo domingo, de
cada mês, foi reservado para recolhimento  de
alimentos para o Ministério de Ação Social.
Participe da  Campanha no domingo  dia 14/07/
2019.

FESTA DO MILHO: No dia 27/07 teremos a
festa do milho, a partir das 16h, na  Chácara dos
irmãos Deraldo e Eunice (DF 250, KM 09,
Fazenda Velha). Interessados procurar a irmã
Loudes. Participe!

 89%  Realizado

CAMINHADA DA REFORMA: Agradecemos
a todos que participaram da Caminhada da
Reforma. Estamos  perto de atingir o alvo . Até
o dia 30/06 foi arrecadado R$ 21.297,53. Nosso
alvo é de R$ 30.000,00. Nessa reta final participe
e faça sua oferta.

CURSO SOBRE PRIMEIROS SOCORROS:
No dia 03/08, de 08h30 às 11h30, realizaremos
o curso de primeiros socorros; ideal para
professores, cuidadores de idosos, crianças e
para quem tiver interesse de aprender um pouco
sobre o tema. Para membros, o curso terá  o
valor de R$ 20,00 e para a comunidade R$ 30,00.
Vagas limitadas. Inscrições com os irmãos Fábio,
Alana ou Dani.

ACOMPANHAMENTO ESCOLAR E DE
GRADUAÇÃO: Já demos início às aulas de
reforço e acompanhamento para Ensino
Fundamental, Médio e Graduação, com aulas de
inglês, informática, química, física, cálculo e
direito. Os recursos levantados serão
direcionados para a Reforma da Plataforma.
Interessados procurar Dani, Lilly e Daniel Lima.



Noite - 19hManhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo Culto
Leitura Bíblica Daniel 4.25b

Canto Congregacional “Bem mais que tudo”

Oração Visitante, Bens e Vidas
Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Participação Musical Coro Infantojuvenil
Recitativo Bíblico Daniel 4.27

Momento de Oração

Campanha da Caminhada da Reforma
Tema:
Divisa:

Oração
Recitativo Bíblico  Daniel 4.34
Consagração de Dízimos e Ofertas
Canto Congregacional “Somente a um Deus assim”, “Grande Deus”

“Teu amor não falha”
Oração pelo Culto Infantil ( Crianças de 4 a 8 anos)
Leitura Bíblica Daniel 4.24-33
Mensagem          “Deus é Soberano” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Deus, somente Deus”
Oração
Poslúdio Instrumental

Processional                      Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em ação Ministério de Comunicações
Recitativo Bíblico Isaías 62.2

Canto Congregacional “Teu amor não falha”
Motivos de Oração

Recitativo Bíblico Isaías 60.1,3

Consagração de Dízimos e Ofertas “Dá-me tu visão (546 HCC)”

Mensagem Missionária Aurise Brandão Lopes
Canto Congregacional “Eu aceito o desafio (543 HCC)”

Oração
Poslúdio Instrumental

"... até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem
quer."

1. Ore pela vida de Danielzinho, bebê Yuhup com microcefalia e paralisia cerebral  e pelo
        seu tratamento em Manaus;
2. Ore pela vida espiritual do povo Yuhup;
3. Ore para que Deus levante , entre os alunos do CLM, missionários para irem até o
    povo Yuhup

“E as nações verão a Tua justiça, e todos os reis a Tua glória; e chamar-te-ão por um nome
novo,  que a boca do Senhor designará.”

“Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e é nascida sobre ti a glória do Senhor. E
nações caminharão para a tua luz, e reis para o resplendor da tua aurora.”

"Portanto, aceita o meu conselho, ó rei: abandona teus pecados,  praticando a justiça, e
renuncia às tuas maldades, usando de misericórdia com os pobres , se quiseres prolongar a tua

tranquilidade ."

1.  Ore por ouvirmos a Palavra de Deus e entendermos a nossa insuficiência diante da
     soberania de Deus;
2.  Suplique ao Senhor soberano que intervenha nas áreas de aflição, de conflitos, de
     desilusões e de rejeição existentes em nossas vidas;
3.  Ore por reconhecermos a soberania de Deus e nos submetermos a Ele.

Agora, quem está disposto a dar ofertas ao Senhor Deus por vontade própria?

“E disse ao seu filho Salomão: - Seja forte e corajoso e mãos à obra! Não desanime, nem
tenha medo, pois o Senhor, meu Deus, estará com você. Ele não o abandonará, mas
ficará com você até terminarem todas as obras da construção do Templo.”
(1 Crônicas 28.20)

3- Minha vida consagro aqui, Perante a tua cruz;
Tudo o que sou pertence a ti. Oh, vive em mim, meu Jesus!

2- Quantos vivem sem conhecer A tua compaixão!
Que eu mostre, pelo meu proceder, O teu amor e perdão.

Abre meus olhos, Dá-me visão, Senhor,  Que eu possa aos outros demonstrar
Teu maravilhoso amor.

1- Dá-me tua visão, Senhor, Olhos que possam ver
Almas perdidas sem teu amor Sem fé, sem graça e poder.

1- Eu ouvi as palavras de Cristo:
"Olhai para os campos e pedi
mais obreiros para a seara".
E, orando, eu obedeci.

Eu aceito o desafio,
viverei por Cristo Jesus.
Em palavras, ações e atitudes
refletirei sua luz.

2- Se a minha oração é sincera,
serei testemunha onde estou;
e no meu andar, cada dia,
bem feliz, com meu Mestre, vou.

3- Se algum dia pra os campos distantes
o meu Salvador me convocar,
eu responderei confiante;
"Eis-me aqui, para trabalhar".

Bem mais que as forças. Poder e reis.
Que a natureza e tudo que se fez.

Bem mais que tudo, criado por tuas mãos.
Deus, Tu és o Início, Meio e Fim.

Bem mais que os mares.
Bem mais que o sol

e as maravilhas que o mundo conheceu.
E as riquezas e tesouros desta Terra.

Incomparável és pra mim.

Por amor, sua vida entregou.
Meu Senhor, humilhado foi.

Como a flor machucada no jardim.
Morreu por mim, pensou em mim.

Me amou.



Noite - 19h
“Bem mais que tudo”

“Somente a um Deus assim”

“Grande Deus”

“Teu amor não falha”

“Deus, somente Deus”

Manhã - 10h25min

“Teu amor não falha”

“Dá-me tu visão (546 HCC)”

“Eu aceito o desafio (543 HCC)”

3- Minha vida consagro aqui, Perante a tua cruz;
Tudo o que sou pertence a ti. Oh, vive em mim, meu Jesus!

2- Quantos vivem sem conhecer A tua compaixão!
Que eu mostre, pelo meu proceder, O teu amor e perdão.

Abre meus olhos, Dá-me visão, Senhor,  Que eu possa aos outros demonstrar
Teu maravilhoso amor.

1- Dá-me tua visão, Senhor, Olhos que possam ver
Almas perdidas sem teu amor Sem fé, sem graça e poder.

1- Eu ouvi as palavras de Cristo:
"Olhai para os campos e pedi
mais obreiros para a seara".
E, orando, eu obedeci.

Eu aceito o desafio,
viverei por Cristo Jesus.
Em palavras, ações e atitudes
refletirei sua luz.

2- Se a minha oração é sincera,
serei testemunha onde estou;
e no meu andar, cada dia,
bem feliz, com meu Mestre, vou.

3- Se algum dia pra os campos distantes
o meu Salvador me convocar,
eu responderei confiante;
"Eis-me aqui, para trabalhar".

Eu jamais me curvarei,
nem louvor darei a homem.
para rei ou reino algum,
jamais darei meu coração ou cantarei.

O desejo do coração,
a lealdade e a devoção,
vão servir aquEle
que morreu naquela cruz.

Somente a um Deus assim eu dirijo
meu louvor, e toda a minha fé.
Ao único Rei dos reis meus joelhos
dobrarei. Tudo lhe darei. (2x)

Ao Deus criador, Jesus que me salva,
Redime e restaura, revive e renova...
Somente a um Deus assim
darei meu louvor

Em Tua presença quero estar
Completo quero me entregar
Dar graças e cantar
Dar graças e cantar

Pois Tu, Senhor, és nosso Criador
Nas Tuas mãos estão a terra e o mar
O universo se ajoelha e louva
Teu nome exaltado é

No esplendor da Tua santidade
É onde eu preciso Te adorar
Ó Rei dos reis, grande Deus!

Jesus eu quero Te aclamar
Com alegria Te louvar
Enquanto eu viver
Enquanto eu viver

Deus, somente Deus, é criador da terra e dos céus.
Toda a glória do viver só deve pertencer a Deus, somente a Deus.
Deus, somente Deus, é quem revela a nós os planos seus
e não se pode alterar o plano singular de Deus, somente Deus.
Deus, somente Deus, merece ter um trono lá nos céus.
Que toda criatura dedique o seu louvor a Deus, somente a Deus.

Deus, somente Deus, concederá a glória aos que são seus.
Desejamos habitar em nosso eterno lar com Deus, somente Deus.
Deus, somente Deus, merece ter um trono lá nos céus.
que toda criatura dedique o seu louvor a Deus, somente a Deus.

que toda criatura dedique o seu louvor a Deus, somente a Deus.

Nada vai me separar
Mesmo se eu me abalar
Teu amor não falha
Mesmo sem merecer
Tua graça se
derrama sobre mim
Teu amor não falha

Tu és o mesmo pra sempre
Teu amor não muda
Se o choro dura uma noite
A alegria vem pela manhã
Se o mar se enfurecer
Eu não tenho o que temer
Porque eu sei que me amas
Teu amor não falha

Se o vento é forte e profundo o mar
Tua presença vem me amparar
Teu amor não falha
Difícil era o caminhar
Nunca pensei que eu fosse alcançar
Teu amor não falha

(Tu) Fazes que tudo coopere para o meu bem

Nada vai me separar
Mesmo se eu me abalar
Teu amor não falha
Mesmo sem merecer
Tua graça se
derrama sobre mim
Teu amor não falha

Tu és o mesmo pra sempre
Teu amor não muda
Se o choro dura uma noite
A alegria vem pela manhã
Se o mar se enfurecer
Eu não tenho o que temer
Porque eu sei que me amas
Teu amor não falha

Se o vento é forte e profundo o mar
Tua presença vem me amparar
Teu amor não falha
Difícil era o caminhar
Nunca pensei que eu fosse alcançar
Teu amor não falha

(Tu) Fazes que tudo coopere para o meu bem


