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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 - MAIO - 2019

0 %
100 %

do orçado

Informativo

Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

ATIVIDADES REGULARES

EXPEDIENTE

01 a 19/05

Neste domingo, 26/05 No Próximo Domingo, 02/06

II Samuel  1:1-2:11
II Samuel 2:12-3:39
II Samuel  4:1-6:23
II Samuel  7:1-8:18
II Samuel 9:1-11:27
II Samuel 12:1-31
II Samuel 13:1-39

Salmo  118:19-29
Salmo 119:1-16
Salmo  119:17-32
Salmo  119:33-48
Salmo  119:49-64
Salmo  119:65-80
Salmo  119:81-96

Provérbios  15:27-28
Provérbios  15:29-30
Provérbios  15:31-32
Provérbios  15:33
Provérbios  16:1-3
Provérbios  16:4-5
Provérbios  16:6-7

LAR

Todos nós desejamos um LAR excepcional. É pra ser assim! Mas, a
realidade apresenta outra coisa:

Um lugar de LUTAS. Algo comum entre o casal, os pais e os filhos. Nesse
lugar se destroem a si mesmos através das constantes brigas, das ausências de
simpatia e de compreensão. Um lugar de AVERSÃO, consequência natural das lutas
acumuladas e não resolvidas, que produzem intolerância e rejeitam viver debaixo do
mesmo teto. Um lugar de RAIVA que é a ira descontrolada; todos respondem mal,
reagem asperamente, buscam os próprios interesses sem pensar no bem-estar dos
outros. Cada um fica ilhado em sua própria raiva dos demais.

Acima está o LAR sem qualquer referência do plano de Deus.
O LAR é um lugar de LONGANIMIDADE, implica em paciência, aceitação

dos membros da família, controle próprio, mansidão. Longanimidade é o oposto de
lutar, com ela se desfaz as incompreensões, as pequenas irritações do dia a dia e os
problemas de maior porte serão bem direcionados. É um lugar de AMOR, base da
vida do lar. Qual o adorno desta vida, senão o amor? Com ele a aversão e o ódio
jamais serão vistos no lar. O lar é um lugar de RENÚNCIA. “O amor não busca os
seus próprios interesses”. “Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor
fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros”.

Acima está o LAR sendo construído com o padrão de Deus.
“Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um

considere os outros superiores a si mesmo; não olhe cada um somente para o que é
seu, mas cada qual também para o que é dos outros” (Fl 2:3-4). Diante das
características de um LAR em desajustes, comparado ao Lar segundo o padrão de
Deus, cremos que se há uma escolha a ser feita, a opção será a segunda. O preço foi
sugerido: Longanimidade, Amor e Renúncia. São frutos do Espírito Santo.

A vida cristã evidente em cada membro da família produz vida cristã no lar.
Que Deus nos ajude a edificar o lar onde reina a opção santa e irrepreensível do
acróstico L A R.

         De seu pastor e amigo,
    Washington Luiz da Silva

Leitura Bíblica da Semana

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!

Alessandro e Bruno
Oliene
Dinalva
Patrícia e Joel
Louedja, Alessandra e Jucilene
Valdivino e Catarina
Vanessa, Iron e Mikaella
Manhã: Paulo O. e Valdivino
Noite: Olinda e Valdivino
Welida

Ariovaldo e Israel

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:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:

¨Recepção:

¨Segurança:

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

João 8:21-30
João 8:31-59
João 9:1-41
João 10:1-21
João 10:22-42
João 11:1-53
João 11:54-12:19

ANIVERSARIANTES:  26- Ana Clara

Dias Bouças; Isabela Rufino Maia Leite;

28- Israel Batista do Carmo; 29- Márcia

Cardoso de Oliveira Naves; 30- Givanildo

Alves Diniz; 31- Dájames do Nascimento

Braga; Shirley Rocha de Brito; 01- Fábio

Tomaz da Silva Leite. Casamento: 28-

Abelardo e Eufrosina; 31- Estevam e

Cláudia. Parabéns!

CAMINHADA DA REFORMA: Já
iniciamos a caminhada da reforma e
convidamos a todos para participarem
desse momento. Participe também em
oração.

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos

cultos de oração nas quartas-feiras, às

19h55. Venha e Deus surpreenderá você.

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.

 72%  Realizado

Valmi e Francisco
Rosiléia
Letícia
Patrícia Martins e Pedro Ramos
Louedja, Jucilene e Gabi
Queomides e Maria Alves
Valdivino,Lucas T.  e Ana Clara
Paulo José e Welida

Manhã: Valdivino e Olinda
Noite: Paulo César e Família
Daniel e Adalberto



ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19hManhã - 10h25min

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo Culto
Leitura Bíblica 1 Crônicas 29.11

Canto Congregacional “Grande Senhor”
Oração Visitante, Bens e Vidas
Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Tema:
Divisa:
Música  Oficial “Família debaixo da Graça”
Momento de Oração

Participação Musical Coro Infantojuvenil
Leitura Bíblica Deuteronômio 6.4-9,2

Canto Congregacional “Grande e Glorioso”, “Maravilhosa Graça”
“És mais forte”

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Culto Infantil ( Crianças de 4 a 8 anos)
Mensagem Pr. Marcelo França
Canto Congregacional “Família”
Oração
Poslúdio Instrumental

Processional                      Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de agradecimento pelo Congresso da Família
Igreja em ação Ministério de Comunicações
Tema:
Divisa:
Hino Oficial “Família debaixo da graça”

Oração de Intercessão pelas Famílias
Participação Musical Quarteto
Leitura Bíblica Sl 127.1a; Ef 15,19,20,25,33b,31; 6.1,2a, 4; Pv 17.1; Mt 7.24,25

Participação Musical Quarteto
Oração de Gratidão
Mensagem Pr. Marcelo França
Oração
Poslúdio Quarteto Masculino

 Pelos  familiares que estão afastados dos caminhos  do Senhor.

Ouça, ó Israel: O Senhor, o  nosso Deus, é o único Senhor.DIRIGENTE:

HOMENS:

DIRIGENTE:

JOVENS E
ADOLESCENTES:

TODOS:

MULHERES:

TODOS:

Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas
as suas forças.

Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em  seu coração.

Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver
sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e
quando levantar.

Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa.

Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões.

Desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e
obedecerão a  todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos
os dias da sua vida, para que teus dias sejam prolongados na terra.

Família, uma expressão do Reino de Deus.

Venha o Teu Reino. (Mateus 6.10a)

Um presente precioso eu ganhei
Um projeto que nasceu no coração de Deus
Meu tesouro é meu lar
Onde a base é o amor
Onde sempre quero estar

A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou
Bem aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor

Lá em casa posso ser
Quem realmente sou
Diferenças até poderão acontecer
Mas quando a mágoa tem razão
Prevalece o perdão
Para sempre assim será

DIRIGENTE:

TODOS:

ADULTOS:

ESPOSAS:

ESPOSOS:

SOGROS E
SOGRAS:

PAIS:

FILHOS:

DIRIGENTE:

TODOS:

Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção.

Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem; que não sejam como insensatos,
mas como sábios.

Falando entre si com  salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de
coração ao Senhor, dando sempre graças a Deus pai por todas as coisas, em nome
de nosso Senhor Jesus Cristo.

Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-
se por ela.

 E a mulher trate o marido com todo o respeito.

Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se
tornarão uma só carne.

Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe.

Pais, não  irritem seus filhos; antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do
Senhor.

Melhor é um pedaço de  pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde
há banquetes e muitas brigas.

Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente
que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios,
sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus
alicerces na rocha.

Família, uma expressão do Reino de Deus.

Venha o Teu Reino. (Mateus 6.10a)

“Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o
esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor,

é o reino; tu estás acima de tudo."



Noite - 19h
“Grande Senhor”

“Grande e Glorioso”

“Maravilhosa Graça”

“És mais forte”

“Família”

Manhã - 10h25min

“Família de baixo da graça”
Das alturas do céu, do profundo mar.
Dos limites da terra, louvamos-te.
Com todo o coração, todo povo e nação
Todos num só clamor, louvando o  Senhor

Por toda a eternidade
Tu serás coroado com louvor!
Teu nome é  exaltado,
Sempre  magnificado com louvor.
Grande Senhor!

Deus no controle está
Ele não nos deixará
Nada impossível é
Deus reina pra sempre

Grande e Glorioso é o nosso Deus
Nele a nossa confiança está
Ele é capaz de nos libertar
Nele a nossa esperança está

Glória e honra, força e poder
Pertencem a Ele, por todo sempre
Todo o louvor, e adoração são Dele
Para sempre

Aleluia, aleluia Deus reina
Aleluia, aleluia Deus reina (pra sempre)

Maravilhoso é o nosso Deus
Nele a nossa confiança está
Não há o que temer ele é conosco
Nele a nossa esperança está

Quem me liberta do meu pecado?
O Seu amor é maravilhoso
O Rei da glória, Ele é o Rei dos reis!
Abala a terra com sua voz.
Maravilhados, o adoramos.

O Rei da glória, Ele é o Rei dos reis!
Maravilhosa graça,
O verdadeiro amor!
Tomou o meu lugar
E suportou minha cruz
Ele entregou sua vida
Pra que eu fosse livre
Oh! Jesus, eu canto pelo que fez por
mim!
Oooo ooo ooooo

Quem transforma a minha vida?
E faz dos órfãos, filhos e filhas?
O Rei da glória, Ele é o Rei dos reis!
Quem governa sobre as nações?
E como o sol brilha em majestade?

O Rei da glória, Ele é o Rei dos reis!
(REFRÃO)

Digno é o cordeiro de Deus!
Digno é o cordeiro que a morte venceu!
(3x)
Digno é o cordeiro de Deus!
Digno, digno, digno é

(REFRÃO)

Por amor vieste aqui Pra morrer na cruz
por mim Por minha culpa se entregar
Mas com poder ressuscitar
CORO
És fiel em meu viver em meio à paz ou
ao sofrer Teu amor me libertou Vivo
estás em mim, Senhor

Sem princípio e sem fim Esperança
eterna em mim Pra trazer ao mundo
a luz Pagaste o preço lá na cruz
CORO
Teu nome, oh Deus É exaltado! É
exaltado! É exaltado!

És mais forte, és mais forte Que o
pecado, que a morte Está escrito:
Cristo é vivo! Tu Jesus, és o Senhor.

A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor.
Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor.

Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar
Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar.
Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti Senhor podemos confiar.

Te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda hás de operar.

Um presente precioso eu ganhei
Um projeto que nasceu no coração de Deus
Meu tesouro é meu lar
Onde a base é o amor
Onde sempre quero estar

A minha família debaixo da graça, guardada nas asas
de quem a criou

Bem aventurado eu sou por ter meu lar na presença do
Senhor

Lá em casa posso ser
Quem realmente sou
Diferenças até poderão acontecer
Mas quando a mágoa tem razão
Prevalece o perdão
Para sempre assim será


