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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 - OUTUBRO - 2017

0 %
100 %

do orçado

¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil  4 a 7:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Recepção:
¨Segurança:

Informativo

09-Segunda
10-Terça
11-Quarta
12-Quinta
13-Sexta
14-Sábado
15-Domingo

ANIVERSARIANTES:  15 - Nadir
Monteiro de Oliveira Vieira, 17 - Luciene
Ângela do Rêgo Negreiros, 18 -Andressa
Weizmann Farias Ferreira, Larissa Farias
Ferreira Maracaípe, José Luciano Zeferino,
Rosimeire de Oliveira Meneses, 19 - Magali
de Souza Rufino Calado, Manoel Messias
de Castro. Casamento: 20 - Sanderley e
Cleuza. Parabéns!

MEU PRESENTE PARA PIBS: Durante
este mês de outubro, será arrecada a oferta
do meu presente (mesas redondas e
toalhas para a quadra) para  PIBS. Os
envolopes estrão nos bancos.
Participem!

CANTATA DE NATAL CORO JOVEM:
Iniciamos os ensaios para a Cantata de
Natal, às 17h. Interessados procurar a
Elaine Rodrigues. Participem!

ATIVIDADES REGULARES

EXPEDIENTE

• 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.
• 1ª SEXTA-FEIRA - Vigília de oração  às 20h.
• SÁBADOS - Mensageiras/Embaixadores do
Rei - às 14h.

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

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

ALMOÇO ESPECIAL: Hoje terá o almoço
aqui na Igreja, promovido pelo
departamento infantil. Compre seu ingresso
com os irmãos Sinval, Áurea ou
professores da EBD. Participem!

DATAS COMEMORATIVAS:
08/12 - Comemoração do aniversário da
PIBS.
09/12 - Recital de Natal - Coro Calvário.
16/12 - Ágape de Natal. Agende essas datas
e Participe!

ENCONTRO DE CASAIS: Dia 21/10, às 19
horas ocorrerá o encontro, na casa de
Marcelo e Rosana. Participem! (Min.
Família)

AGRADECIMENTOS: Agradecemos a
todos os irmãos que doaram e trabalharam
no bazar. Que Deus os abençoe!

01 a 09/10

Neste domingo, 15/10 No Próximo Domingo, 22/10

Jesus o Mestre dos mestres

Paulo Lôbo e Daniel
Rosileia
Dinalva
Patrícia e Joel
Rosemeire, Jucilene e Mada
Adalberto e Catarina Naves
Ricardo, Vinícius e Ana Clara
Gleslia e Silvio
Israel Batista
Olinda
Elias Vital e Eduardo Alencar

Jeremias 28:1-29:32
Jeremias 30:1-31:26
Jeremias 31:27-32:44
Jeremias 33:1-34:22
Jeremias 35:1-36:32
Jeremias 37:1-38:28
Jeremias 39:1-41:18

I Timóteo 1:1-20
I Timóteo 2:1-15
I Timóteo 3:1-16
I Timóteo 4:1-16
I Timóteo 5:1-25
1Timóteo  6:1-21
II Timóteo 1:1-18

Salmo 86:1-17
Salmo 87:1-7
Salmo 88:1-18
Salmo 89:1-13
Salmo 89:14-37
Salmo 89:38-52
Salmo 90:1-1:16

Provérbios 25:17
Provérbios 25:18-19
Provérbios 25:20-22
Provérbios 25:23-24
Provérbios 25:25-27
Provérbios 25:28
Provérbios 26:1-2

Alessandro e Jeferson
Oliene
Letícia
Gláucia e Emanuel
Diná, Juclene e Adriana
Valdivino e Maria Alves
Valdivino, Vanessa e Josy
Peterson Guedes e Jhonatas
Nelson dos Santos
Nadir
Adalberto e Elias Monteiro

Jesus é Mestre por excelência, cujo exemplo, é luz para nossa carreira
profissional. Suas características ímpares influenciam e transformam o nosso jeito de
ser e fazer todas as coisas. Há quatro destaques lindos de serem visto em Jesus.

O Mestre da verdade. Transcende a lógica e o imaginário humano. Sua verdade
é absoluta e personalizada: “Eu sou a verdade”. A verdade que sonhou e ambicionou o
mais belo e audacioso projeto de vida: transformar a vida humana. Conscientemente
essa verdade apelou ao coração dos alunos, transformando-os em discípulos ao redor
do mundo.

O mestre do amor. O seu amor pelos homens é sem precedentes. Ninguém
amou tanto como Jesus amou. Foi um amor sacrificial que O impulsionou a servir,
movido de interesse pelas pessoas e pelo desejo de servi-las, de ajudá-las. Jamais
alguém sofreu e se doou tanto pelos outros e por vezes, sem respostas. Porém, tudo fez
para libertar o homem dos seus pecados e mudar os rumos da humanidade.

O Mestre da Vida. Que fez Jesus para se defender da cruz? Sofreu
silenciosamente e nada fez, não porque lhe faltava poder para se livrar. Ele sabia que
tinha que beber aquele cálice e preferiu bebê-lo. O sofrimento da cruz era a redenção
dos pecados e vida eterna para o ser humano. Por que todo esse sofrimento no tribunal
humano? “Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras
fomos sarados”. A sua missão foi morrer pela humanidade dando lhe vida eterna.

O Mestre Inesquecível. Realizou a surpreendente transformação na vida dos
discípulos que eram homens de natureza difícil. Jesus trabalhou a personalidade deles,
transformando-os em homens sábios, amorosos, solidários, cheios de compaixão,
misericórdia, perdão e compreensão. Não foi tarefa fácil! A semente plantada no coração
e na alma dos discípulos germinou e multiplicou em milhares de novas sementes.

Um doutor da lei lhe perguntou: “Mestre, qual é o grande mandamento na
lei?” A resposta de autoconfrontação foi. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu
próximo como a ti mesmo. Esse é Jesus o Mestre. A Sua obra realizada jamais será
esquecida!

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.

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!

29 %  realizado



Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio Instrumental
Recitativo Bíblico “Lucas 8.24“

Cantico congregacional “Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Participação Musical
Momento de Oração

Participação Musical
Recitativo Bíblico “Provérbios 9.10”

Cânticos  “Aclame ao Senhor, 10.000 Razões e Eu me alegro em Ti”
Consagração de dízimos e ofertas
Oração pelo culto infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Texto Bíblico “Lucas 20.21”

Mensagem                “Jesus o Mestre dos mestres”             Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Graça de Deus, infinito amor (291 HCC)”

Oração
Poslúdio Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min Noite - 19h

1. Ore pela proteção dos professores no exercício de sua profissão;
2. Ore pela educação no Brasil, que está sofrendo investidas do mal;
3. Ore pelos alunos para que haja um grande mover de Deus em suas vidas

Processional                      Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental
Recitativo Bíblico “Hebreus 6.7”

Cânticos “Colherá o que semear” e “Meu bom Pastor é Cristo”
Tema:
Divisa:

Participação Musical “Coro Infanto-juvenil”
Momento de Oração

Testemunhos

Recitativo Bíblico “Mateus 7.24-27”

Consagração de dízimos e ofertas “Não, não construa sua casa na areia”
Mensagem “Irmã Edi Djanira”
Cântico Congregacional “A cada momento”

Oração
Poslúdio Instrumental

1. Que o Papai do céu abençoe que todas as crianças; conheçam a Jesus;
2. Que o Papai do céu coloque o desejo no coraçãozinho de cada criança de servir a
Jesus;
3. Que Papai do céu abençoe todas as famílias da Igreja.

Chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele,
levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água; e cessaram, e fez-se bonança.Pois a terra que absorve a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz planta útil

para aqueles por quem é cultivada recebe a bênção da parte de Deus;

O temor do SENHOR é o princípio da sabedoria; e o conhecimento do Santo é o
entendimento.

“Quão doce são as tuas paçavras ao meu paladar, mais doce que o mel.”

“A vida com Jesus é Doce”

Como a palavra de Deus marcou minha vida na infância...

Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática será comparado
a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha.

E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra
aquela casa; contudo ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha.

Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática será compara-
do a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia.

E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra
aquela casa; e ela caiu; e a sua queda foi grande.

Eles lhe perguntaram: Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é certo e não levas
em conta a aparência da pessoa, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade;

3. Graça insondável é dom de Deus
a quem em Cristo somente crê.
Se tu desejas chegar aos céus,
em Jesus Cristo põe tua fé.

1. Graça de Deus, Infinito Amor
Graça de Deus, infinito amor,
graça maior que todo o meu mal!
Lá no Calvário, meu Salvador
prova me deu desse amor real.

Graça, graça, fonte de paz, de perdão e amor!
Graça, graça, graça de Deus para o pecador!

2. Todas as manchas do meu pecar
não poderei jamais esconder;
pode Jesus me purificar
e como a neve me embranquecer.

A cada momento, andando na presença de Jesus. (2x)
Ao sentar, ao levantar, ao dormir, e ao despertar,   (2x).
e andando pelo caminho, (2x)
Ah ! ah ! ah ! Aleluia, Ah ! ah ! ah ! glória a Deus,
Ah ! ah ! ah ! Aleluia, Ah ! ah ! ah ! glória a Deus



Noite - 19hManhã - 10h25min
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”

“Aclame ao Senhor”

“10.000 Razões”

“Eu me alegro em Ti”

“Graça de Deus, infinito amor (291 HCC)”

“Colherá o que semear”

“Meu bom Pastor é Cristo”

“Não, não construa sua casa na areia”

“A cada momento“

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,

há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.

Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.

É Senhor das crianças, das preces, dos hinos; ele é meu e também teu Senhor.

2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.

Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz

é segura, pois ele é Senhor.

3. Graça insondável é dom de Deus
a quem em Cristo somente crê.
Se tu desejas chegar aos céus,
em Jesus Cristo põe tua fé.

1. Graça de Deus, Infinito Amor
Graça de Deus, infinito amor,
graça maior que todo o meu mal!
Lá no Calvário, meu Salvador
prova me deu desse amor real.

Graça, graça, fonte de paz, de
perdão e amor!

Graça, graça, graça de Deus
para o pecador!

2. Todas as manchas do meu pecar
não poderei jamais esconder;
pode Jesus me purificar
e como a neve me embranquecer.

Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
Todos os dias quero louvar
as maravilhas de Teu amor.

Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor.
Com todo o meu ser, com tudo o que sou,

sempre Te adorarei.

Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos.
Poder, majestade e louvores ao Rei.

Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som
de Teu nome.

Alegre te louvo por Teus grandes feitos,
firmado estarei, sempre Te amarei.

Incomparáveis são Tuas promessas pra mim.

Com minha alma e meu ser
Eu irei cantar Santo é teu nome, Pai
Como nunca cantei, Vou louvar
Santo é teu nome, Pai
O sol raiou, é um novo dia
Tua canção eu vou cantar
E seja o que for que comigo aconteça
Vou estar cantando quando o sol se pôr
Com minha alma e meu ser
Eu irei cantar Santo é teu nome, Pai
Como nunca cantei
Vou louvar Santo é teu nome, Pai

Um Deus de amor e misericórdia
Um coração pronto a perdoar
Por tudo isso eu estarei cantando
Dez mil razões eu posso encontrar
Eu sei que um dia estarei bem fraco
Aguardando minha hora chegar
Ainda assim eu estarei cantando
Por dez mil anos e por muito mais

Santo é teu nome, Pai
Santo é teu nome, Pai

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte

todo tempo meu socorro vem
de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.

Eu me alegro em Ti e do
Senhor direi:

A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.

Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.

Não me abalarei e do Senhor direi:

Com Ele andarei.
Conduz-me às calmas águas,
Com Ele andarei.

Sempre, sempre, com Ele
andarei.
Sempre, sempre, com Ele
andarei.

A cada momento, andando na presença de Jesus. (2x)
Ao sentar, ao levantar, ao dormir, e ao despertar,   (2x).
e andando pelo caminho, (2x)
Ah ! ah ! ah ! Aleluia, Ah ! ah ! ah ! glória a Deus,
Ah ! ah ! ah ! Aleluia, Ah ! ah ! ah ! glória a Deus

Não, não construa
Sua casa na areia
Não, não construa
Na beira do mar
Mesmo que pareça chique
É impossível que ela fique
A tempestade a vai derrubar
(2x tudo)

A rocha é o lugar de construir
Um alicerce forte que não vai cair
As tempestades vão e vem
Mas a paz de Cristo tu tens
(2x tudo)

Seja do pecado ou do Senhor
Colherá o que for
Se plantar mentira, vai colher mentira
Se plantar a ira, vai colher a ira
Se plantar amor, amor vai dar
Colherá o que semear

Uma coisa eu vi neste mundo aqui
Talvez tenhas visto também
É que toda planta animal ou fruta
De sua própria semente vem

Se plantar tomate, vai dar tomate
Se plantar abacate, vai dar abacate
Se plantar arroz, arroz vai dar
Colherá o que semear
Com a nossa vida é assim também
Tudo que se planta é o que vem


