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01 a 09/06

Neste domingo, 16/06 No Próximo Domingo, 23/06

Rosto Desvendado

Para quem recebeu Jesus Cristo, como Salvador e Senhor, é natural que tenha sua
vida transformada. Essa nova vida define o contraste entre o seu estilo de vida anterior e o
posterior escolhido para viver com Cristo. A razão dessa evidência é que a sua decisão o
associou a Deus e Ele disse para você: “Sede santos, porque eu sou santo”.

A santidade de Deus em toda a Bíblia é evidente. Deus é louvado por ser Santo de
forma tríplice, sedimentando o conceito de quem Ele é. Quando João teve a visão do trono de
Deus, na Ilha de Patmos, ele viu os quatro seres viventes proclamando: “Santo, Santo, Santo
é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso”.

Stephen Charnock disse que a santidade de Deus “é a coroa de todos os Seus
atributos, a vida de todos os Seus decretos e o brilho de todas as Suas ações. Nada é
decretado por Ele, ação alguma é feita por Ele senão aquilo que é merecedor de dignidade e
que honra esse atributo”. O novo estilo de vida, em Cristo, precisa honrar a santidade de
Deus. Foi o que fez Davi. Ele disse: “santo e tremendo é o seu nome”.

O profeta Isaías disse: “Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos; toda a terra
está cheia da sua glória”. Ana orou assim: “Não há santo como o Senhor; porque não há outro
além de ti”. Entoou Moisés e os filhos de Israel um cântico ao Senhor [...] “Quem é como tu,
glorificado em santidade?” (Êx 15.11). Quem somos nós diante da santidade de Deus? Como
subsistiremos à Sua presença diante da nossa ausência de santidade?

A santidade de Deus é o padrão para existirmos em Sua presença. Por isso, Ele
disse: “Sede santos, porque eu sou santo”. Como podemos ser santos? Recebendo a justiça
de Deus pela fé em Jesus Cristo. Deus concede a justificação ao pecador arrependido,
quando crê na redenção, “mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor
Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus” (I Co 6.11). Santidade é separação de tudo o que
corrompe tanto o corpo quanto a mente.

Santidade é ter o rosto desvendado!

             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!

Givanildo e Nelson
Oliene
Robertina
Daiane e Maria Eduarda
Viviane, Madá e Zuleide
Valdivino e Catarina
Daniel e Ricardo
Maria Valdinar e Silvio

Paulo José
Antônio Cruz e Elisaldo

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

ANIVERSARIANTES:  16- Marcos Felipe da
Paixão Nascimento; 18- Dirce Barbosa de
Oliveira Mesquita; Geraldo Vital de Sousa; 19-
Samuel Mendes Guedes; 20- Raphaela de Souza
Silva da Paixão; 21- Luís Elias Vieira; Magali
Rocha da Silva Patriarca; Mércia Cristina de
Melo; 22- Danielle de Lima Sousa. Parabéns!

FEIRINHA DE PLANTAS E LEGUMES: A
feira ocorrerá no dia 24 de agosto. Precisamos
de doação de plantas, adubos, terra e vasos.
Interessados procurar Daniel Nascimento ou Pr.
Paulo.

CURSO SOBRE PRIMEIROS SOCORROS:
No dia 03/08 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. Inscrições
com os irmãos Fábio, Alana ou Dani.

LEITURA BÍBLICA DA SEMANA: Aos
irmãos que desejam continuar com a leitura bíblica
semanal, o cronograma de leitura da Bíblia
completa estará disponível na recepção e
secretaria da PIBS. Pedimos desculpa pela
interrupção da leitura já iniciada e a compreensão
de todos.

CAMINHADA DA REFORMA: Já iniciamos
a caminhada da reforma e convidamos todos para
participarem deste momento. Até o dia 09/06
foi arrecadado R$ 12.270,00. Nosso alvo é de
R$ 30.000,00. Participe também em oração.
CAMPANHA DO AGASALHO: O Ministério
de Ação Social, por meio da Beneficência, estará
arrecadando roupas de frio para o inverno.
Participe deixando as roupas na secretaria da
PIBS.
ALMOÇO: No dia 30/06 teremos o almoço das
famílias na quadra da PIBS. Reserve essa data
para confraternizar e levantar recursos para a
reforma da plataforma.
PROJETO LITERÁRIO: Dia 16/06 terá uma
reunião, às 18h para dar uma breve aula sobre o
projeto do Livro dos autores da igreja.
Interessados, procurar Pr. Paulo Florêncio.
CURSO DE LÍDERES: O Pr. Washington
convida os interessados para o curso de líderes
que começará quinta-feira, dia 27/06/2019, às
18h,  na igreja. Interessados, informar a secretária.

Abinaldo e Francisco
Rosiléia
Neuzanira
Vanessa e Pedro
Márcia, Lorenna e Norma
Isaque e Ivone Naves
Camylla e Eduardo
Manhã: Helma e Nadir
Noite: Nadir e Ruth
Valmi
Marcelo Rodrigues e Alessandro

33 % Realizado



ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19hManhã - 10h25min

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo Culto
Leitura Bíblica I Coríntios 1.30,31

Canto Congregacional “Grande Senhor”
Oração Visitante, Bens e Vidas
Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Participação Musical
Momento de Oração

Recitativo Bíblico I Tessalonicenses 4.3-5

Canto Congregacional “Grande e Glorioso”, “Dez mil razões”
“Só em Jesus”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Culto Infantil ( Crianças de 4 a 8 anos)
Mensagem Dra. Jane Farias
Canto Congregacional “Quebrantado”

Oração
Poslúdio Instrumental

Processional                      Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em ação Ministério de Comunicações
Recitativo Bíblico Filipenses 2.12,13

Canto Congregacional “Ao único que é digno”, “Em Espírito, em verdade”
Momento de Oração

Leitura Bíblica Hebreus 10.23

Canto Congregacional “Firme nas promessas (344 HCC)”
Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração de Gratidão
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

Canto Congregacional “Poder do Teu amor”

Leitura e aprovação de Ata
Oração
Encerramento

“Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e
santificação, e redenção; Para que, como está escrito: Aquele que se gloria glorie-se no Senhor”“De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença

somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor;
porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade.”

1.  Ore para que os membros da PIBS deem respostas favoráveis às disciplinas
       espirituais pregadas e ensinadas entre nós;
2.  Suplique o socorro divino para que desenvolvamos a salvação recebida, continuamente,
       em busca da obediência, como separados do mundo para Deus;
3.  Ore por uma atitude cristã que revele temor em ofender a Deus e revele admiração e
      respeito por Ele.

1. Agradeça ao Senhor pela redenção dos nossos pecados em Cristo.
2. Suplique  ao Pai determinação para nos opormos a tudo que possa macular a nossa vida
     cristã.
 3. Clame a Deus, para que Ele seja glorificado no nosso corpo.

“Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel."

“Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação [...] Que cada um de vós saiba possuir
o seu vaso em santificação e honra; Não na paixão da concupiscência, como os gentios, que

não conhecem a Deus”.

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame  de Contas

2. Outros assuntos
3. Parecer da Comissão de Membros

Senhor, eis-me aqui,
vem transformar meu ser,
no fluir da graça que encontrei em Ti.
Senhor, descobri
que as fraquezas que há em mim
podem ser vencidas no poder do Teu amor.

Junto a Ti, Teu amor me envolve. Atrai-me para ao Teu lado estar.
Espero em Ti e subo como águia, nas asas do Espírito contigo voarei,

no poder do Teu amor.

Face a face quero ver-te, meu Senhor
e conhecer o Amor que habita em mim.
Vem renovar minha mente em Teu querer,
meus dias viverei no poder do Teu amor.

Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou.
Do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar.

O meu Salvador na cruz mostrou
o amor do Pai, o Justo Deus.

Pela cruz me chamou.
Gentilmente me atraiu

e eu, sem palavras, me aproximo,
quebrantado por seu amor.

Imerecida vida, de graça recebi.
Por sua cruz da morte me livrou.

Trouxe-me a vida.  Eu estava condenado,
mas agora pela cruz eu fui reconciliado.

Impressionante é o seu amor.
Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel.


