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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

23-Segunda
24-Terça
25-Quarta
26-Quinta
27-Sexta
28-Sábado
29-Domingo

ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Bristo Oliveira; 26- Luciana de
Oliveira Pinto, Maria Alves de Oliveira;27-
Elisaldo Alcântara Menezes Filho; 28-
Cleidson Roosevelt Gomes da Silva, José
Gomes de Souza e Valmi Vieira Santos.
Casamento: 27- Queomides e Patrícia; 28-
Claudinei e Patrícia Kelly. Parabéns!

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

DATAS COMEMORATIVAS:
Agende e Participe!
08/12 - Aniversário da PIBS.
09/12 - Recital de Natal - Coro Nova Canção.
16/12 - Ágape de Natal.

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

MINISTÉRIO DA COMUNHÃO: Aqueles
irmãos que tiverem interesse em participar
da equipe deverão falar com Nadir ou
Débora Nascimento.

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

CORO INFANTO-JUVENIL: Atenção:
pais e responsáveis, o coro está ensaiando
o Musical de Natal. Tragam suas crianças
de 4 a 12 anos. Ensaios aos sábados, das
10h às 11h15. Prazo para participar até o
dia 28/10. Mais informações com Patrícia
Martins ou Elaine Nascimento. Participem!

DIA DE CONVIVÊNCIA: O Min. de
Comunhão convida você para participar.
Será no dia 18/11, às 9h na Chácara
Bomsucesso. Participe, será uma benção!

01 a 16/10

Neste domingo, 22/10 No Próximo Domingo, 29/10

Três Coisas que você precisa saber

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 42:1-44:23
Jeremias 44:24-47:7
Jeremias 48:1-49:22
Jeremias 49:23-50:46
Jeremias 51:1-53
Jeremias 51:54-52:34
Lamentações 1:1-2:19

2Timóteo 2:1-21
2Timóteo 2:22-3:17
2Timóteo 4:1-22
Tito 1:1-16
Tito 2:1-15
Tito 3:1-15
Filemon 1:1-25

Salmo 92:1-93:5
Salmo 94:1-23
Salmo 95:1-96:13
Salmo 97:1-98:9
Salmo 99:1-9
Salmo 100:1-5
Salmo 101:1-8

Provérbios 26:3-5
Provérbios 26:6-8
Provérbios 26:9-12
Provérbios 26:13-16
Provérbios 26:17
Provérbios 26:18-19
Provérbios 26:20

Nelson e Clesson
Oliene
Débora Nascimento
Tânia Naves e Alice
Márcia, Fernanda e Luciana
Rosiléia e Joaquim
Josy, Henrique e Daniel
Peterson e Jhonatas
Queomides
Gleslia
Clesson e Paulo José

Ter fé na Palavra de Deus sempre agrada ao Pai. “O justo viverá pela
fé” (Rm 1.17) e “alguns a rejeitando, fizeram naufrágio na fé” (I Tm 1.19). São dois textos
distintos com duas situações diferentes:

A primeira situação é que “o justo viverá pela fé”. Quem é o justo se Paulo
disse que: “Não há um justo, nem um sequer”? O justo é aquele quem tem paz com
Deus, por meio de Jesus Cristo. Pela fé recebeu, gratuitamente, a reconciliação de Deus.

A segunda situação é o possível naufrágio na fé: “alguns a rejeitando, fizeram
naufrágio na fé”. Isso equivale a uma catástrofe espiritual. Quando os problemas parecem
sem solução, sem saída, a pessoa frágil na fé, entra na primeira porta que se abre. O
resultado é o desagrado a Deus, porque revelou não ter fé na Sua Palavra. Quando a fé
oscila e vacila, Cristo entra no cenário dessa vida e a socorre.

Deus tem o perdão divino para o homem. Apesar da desobediência e rebelião
do ser humano, Deus age com longanimidade em busca da reconciliação da pessoa com
Ele. A reconciliação é a ação de Deus para curar a enfermidade da alma, que é o pecado.
Ele é o Senhor que cura, somente Ele pode fazer isso por aqueles que estão destituídos
da sua glória. Deus em Cristo realiza a grande obra da reconciliação.

O grande amor de Deus, por nós, é um poder infinito, vivo com ação presente
que dispensa benefícios e Deus mesmo deu prova desse amor para conosco. Por vezes,
as coisas não dão certo, porque não se compreende e não se aceita que o amor de Deus
tem prazer em nós e que seremos possuídos por esse amor e ele nos encherá de vida e
de esperança.

Então, lutamos e nos esforçamos para fazermos o que só Cristo pode fazer. O
que Cristo amorosamente anseia fazer por nós. Aí está o segredo da mudança, o princípio
de uma nova vida. Sem Cristo, nada seria, nem vida teria; Ele nos ama! Reconheça esse
amor sem outro paralelo, que está disposto a fazer tudo por você.

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!

48 %  realizado



Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico “Colossenses 1.10”

Oração de Intercessão
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental
Cantico “Meu Senhor, sou Teu (361 HCC)”
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical “Gideonitas”
Recitativo Bíblico “Tiago 3.17”

Participação Musical “Gideonitas”
Momento de Intercessão

Cânticos  “Grande Senhor, Seja Adorado e Só em Jesus”
Oração pelo orador e pelo Culto Infantil
Texto Bíblico “Salmo 90.12”

Mensagem                   “Aprendendo com a Palavra”                Pr. Washington Luiz da Silva
Hino Congregacional “Ó, Senhor, vem me dirigir (212 HCC)”

Oração
Poslúdio Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min Noite - 19h

1. Ore por discernimento para compreender a Palavra de Deus;
2. Ore pedindo sabedoria para viver os dias atuais;
3. Ore pela ajuda de Deus para aproveitar bem o tempo que Ele nos concede para servi-lo.

Processional                      Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental
Recitativo Bíblico “Romanos 1.17”

Cânticos “Te exaltamos, ó Cordeiro Santo e Tu és Soberano”
Oração

Dedicação de Dízimos e Ofertas “A minha fé e o meu amor (348 HCC)”
Oração
EXPEDIENTE

ORDEM DO DIA

Cântico “Firme nas Promessas (344 HCC)”

Leitura e aprovação da Ata
Oração
Encerramento
Poslúdio Instrumental

1. Clame ao Senhor por uma fé com origem na Palavra de Deus;
2. Ore para que você agrade a Deus por uma fé com base nas suas promessas;
3. Ore por vidas que se sustentam na fé em Cristo Jesus.

Para que possais andar de maneira digna do Senhor,
agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, e

crescendo no conhecimento de Deus.

Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé,
como está escrito: Mas o justo viverá pela fé.

Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois
pacífica,moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem

parcialidade e sem hipocrisia.

Leitura e aprovação de parte da Ata Anterior

Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira
que alcancemos corações sábios.

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

Firme, firme,
firme nas promessas de Jesus, meu Mestre.

Firme, firme,
sim, firme nas promessas de Jesus.

1- Firme nas promessas do meu Salvador,
cantarei louvores ao meu Criador.
Sempre permaneço, pelo seu amor,
firme nas promessas de Jesus. 2- Firme nas promessas, que não vão falhar,

venço as tempestades do revolto mar;
todo medo e todo mal vou derrotar,
firme nas promessas de Jesus.

3- Firme nas promessas de Jesus, Senhor ,
sou agradecido pelo seu favor.
Pelo seu Espírito sou vencedor,
firme nas promessas de Jesus. Ó Senhor, vem me dirigir!

com fervor quero te seguir
Para hoje e sempre te honrar
e teu amor ao mundo mostrar.

1.  Quero buscar e pedir ao Senhor
do seu Espírito e seu amor;
e na palavra vou refletir,
pois suas ordens eu quero cumprir.

2. Quero louvar e ouvir o Senhor,
o seu Espírito libertador,
todo pecado já confessar,
tudo que tenho lhe dedicar.

3. Quero falar e seguir ao Senhor,
ao seu Espírito consolador;
no seu trabalho vou investir
e só a ele amar e servir.



Noite - 19hManhã - 10h25min
“Meu Senhor, sou Teu (361 HCC)”

“Grande Senhor e Ele Exaltado”

“Seja Adorado”

“Só em Jesus”

“Ó, Senhor, vem me dirigir (212 HCC)”

“Te exaltamos, ó Cordeiro Santo”

“Tu és Soberano”

“A minha fé e o meu amor (348 HCC)”

“Firme nas promessas (344 HCC)“

Firme, firme,
firme nas promessas de Jesus, meu Mestre.
Firme, firme,
sim, firme nas promessas de Jesus.

1- Firme nas promessas do meu Salvador,
cantarei louvores ao meu Criador.
Sempre permaneço, pelo seu amor,
firme nas promessas de Jesus.

2- Firme nas promessas, que não vão falhar,
venço as tempestades do revolto mar;
todo medo e todo mal vou derrotar,
firme nas promessas de Jesus.

3- Firme nas promessas de Jesus, Senhor ,
sou agradecido pelo seu favor.
Pelo seu Espírito sou vencedor,
firme nas promessas de Jesus.

Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus e declaramos as tuas maravilhas,
Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas.

Quem intentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir?
Quem poderá nos resistir, se a palavra de vitória já foi liberada a nós?

1- Minha esperança, até o fim,
é Cristo, que morreu por mim.
Eu creio só no meu Senhor,
no nome do bom Redentor.

A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.

2- Se lhe não posso a face ver,
na sua graça vou viver.
Em cada crise, sem falhar,
sempre hei de nele confiar.

3- Jamais falhou ao prometer;
nas lutas vem me socorrer.
Ao sobrevir a tentação,
é Cristo a minha salvação.

Tu és soberano sobre a terra,
Sobre os céus Tu és Senhor, absoluto.
Tudo o que existe e acontece,
Tu o sabes muito bem, Tu és tremendo!

E apesar dessa glória, que tens,
Tu te importas comigo também,
E este amor tão grande eleva-me,
Amarra-me a Ti, Tu és tremendo.

1- Meu Senhor, sou teu, tua voz  ouvi,
a chamar-me com amor;
mas de ti mais perto eu almejo estar,
ó bendito Salvador!

Mais perto da tua cruz,
quero estar, ó Salvador!
Mais perto, para tua cruz,
leva-me, ó meu Senhor!

2- Bem contente está o meu coração
em servir-te sem temor.
Seguirei teus passos com retidão,
constrangido pelo amor.

3- Oh, que pura e santa alegria é
aos teus santos pés me achar,
e com viva e mui reverente fé
com o Salvador falar!

Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu O louvarei.
Ele é exaltado, pra sempre, exaltado, seu nome louvarei.
Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
Terra e céu, glorifiquem seu santo nome.
Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus.
Por toda eternidade Tu serás coroado com louvor.
Teu nome é exaltado sempre magnificado com louvor.
Grande Senhor.

Das alturas do céu, do profundo do mar,
Dos limites da terra, louvamos-te.
Com todo coração, todo povo e nação.
Todos num só clamor, louvando o
Senhor. Por toda eternidade Tu serás
coroado com louvor. Teu nome é exaltado
sempre magnificado com louvor. Grande
Senhor.

Sua face é como um leão.
Seus olhos como chama de fogo.

Seus pés reluzentes.
Suas mãos poderosas.

Bendito é o Cordeiro de Deus. (bis)

Seja adorado Aquele que está entre nós.
Adorado no Seu santo monte.

Seja adorado o Cristo, o Filho de Deus.
Para sempre e sempre amém,

pelos séculos dos séculos amém.
Santo é o Senhor. (bis)

Aleluia.
1- Só em Jesus encontro paz
É minha luz, o meu cantar
A minha força n'Ele está
Na tempestade tenho paz
2- Que grande amor, que
grande paz. O meu temor
embora vai. Meu Redentor
é tudo em mim. Firme no
amor de Deus estou
3- Só em Jesus que veio a nós
Como cordeiro se entregar
Mostrou amor e retidão
Morrendo por amor a nós

7- Só em Jesus encontro paz
É minha luz, o meu cantar
A minha força n'Ele está
Na tempestade tenho paz
8- Que grande amor, que
grande paz. O meu temor
embora vai. Meu Redentor é
tudo em mim. Firme no amor
de Deus estou.
Só em Jesus estou

4- Na rude cruz onde morreu
Jesus cumpriu o amor de Deus
E lá levou o meu pecar
Posso em Cristo livre estar
5- A morte eu não temo mais
É o poder de Deus em mim
O meu viver, o meu morrer
Está no comando do meu Deus
6- Ninguém vai mais me separar
Das suas mãos, do seu cuidar
Virá levar-nos ao seu lar
Só em Jesus firmado estou

Ó Senhor, vem me dirigir!
com fervor quero te seguir
Para hoje e sempre te honrar
e teu amor ao mundo mostrar.

1.  Quero buscar e pedir ao Senhor
do seu Espírito e seu amor;
e na palavra vou refletir,
pois suas ordens eu quero cumprir.

2. Quero louvar e ouvir o Senhor,
o seu Espírito libertador,
todo pecado já confessar,
tudo que tenho lhe dedicar.

3. Quero falar e seguir ao Senhor,
ao seu Espírito consolador;
no seu trabalho vou investir
e só a ele amar e servir.


