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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

06-Segunda
07-Terça
08-Quarta
09-Quinta
10-Sexta
11-Sábado
12-Domingo

ANIVERSARIANTES: 05- Elias Monteiro
de Oliveira, Sônia Maria Rodrigues de
Araújo; 07- Claudiane de Moraes Souza
Ferreira; 08- Ivani de Oliveira Guerra; 09-
Carlene Fonseca de Sousa Martins, Célia
beatriz Simões Di Carlantonio, Elias Vicente
de Oliveira; 10- Áurea do Nascimento
Braga, Vanessa Herrera Silva Passos.
Casamento: 05- Athos e Silvia Letice; 08-
Daniel e Claudiane; 11- Norton e Robertina
Parabéns!
DIA DE CONVIVÊNCIA: O Min. de
Comunhão convida você para participar.
Será no dia 18/11, às 9h na Chácara
Bonsucesso. Participe, será uma bênção!
BODAS DE DIAMANTE: Hoje a noite o
Pr. Washington Luiz estará na Igreja em
Ceilândia, pregando no culto de 60 anos
de casamento do Pr. Ivani Guerra e Nelita
Guerra.

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

MEU PRESENTE PARA PIBS: Durante
este mês de novembro, será arrecadada a
oferta do meu presente (mesas redondas e
toalhas para a quadra) para  PIBS. Os
envolopes estam  nos bancos.
Participem!
DATAS COMEMORATIVAS:
Agende e Participe!
08/12 - às 20h - Aniversário da PIBS.
09/12 - às 12h - Encontro do Pequi.
                  20h - Musical de Natal Coro
Nova Canção
16/12 - Ágape de Natal.
17/12 - Às19h  - Cantata de Natal Coro
infanto-juvenil
24/12 - às 19h - Cantata de Natal
31/12 - às 10h25 - Ceia do Senhor

      22h - Culto de Ano Novo
ATENÇÃO MULHERES: Dia Batista de
Oração Mundial, vamos reunir as Mulheres
batistas dos 5 Continentes. Terça-feira, às
15h na PIBS. Traga sua oferta de amor!

01 a 31/10

Neste domingo, 05/11 No Próximo Domingo, 12/11

500 anos de reforma protestante

Wellington e Valmi
Rosileia
Robertina
Karina e Ana Elisa
Viviane, Lorena e Luciana
Queomides e Raimunda Teles
Mayra, André e Mria Clara
Magali Calado e Paulo José
Paulo José
Nadir
Marcos Gomes e Ricardo Valverde

Ezequiel 14:12-16:42
Ezequiel 16:43-17:24
Ezequiel 18:1-19:14
Ezequiel 20:1-49
Ezequiel 21:1-22:31
Ezequiel 23:1-49
Ezequiel 24:1-26:21

Hebreus 7:18-28
Hebreus 8:1-13
Hebreus 9:1-10
Hebreus 9:11-28
Hebreus 10:1-17
Hebreus 10:18-39
Hebreus 11:1-16

Salmo 106:1-12
Salmo 106:13-31
Salmo 106:32-48
Salmo 107:1-43
Salmo 108:1-13
Salmo 109:1-31
Salmo 110:1-7

Provérbios 27:4-6
Provérbios 27:7-9
Provérbios 27:10
Provérbios 27:11
Provérbios 27:12
Provérbios 27:13
Provérbios 27:14

O marco desse acontecimento foi em 31 de outubro de 1517, quando Martinho
Lutero pregou as noventa e cinco teses na porta da Igreja do Castelo em Wittenberg, na
Alemanha. O âmago dessa questão foi norteado pela convicção de Lutero, quanto ao
poder do evangelho.

Ele agia com preocupação, na contramão de um grande escândalo, apregoado
pela Igreja, entre tantos, a venda do perdão de Deus, como se fosse mercadoria, por
meio de cartas de indulgência. É certo que os homens não ganham a salvação fazendo
boas obras, porque Deus oferece livremente a salvação a todos os que creem em seu
filho, Jesus Cristo, como Salvador e Senhor.

A Reforma Protestante baseia-se em cinco pilares:
Sola Fide: somente pela fé o homem é justificado dos seus pecados. Não tem

acréscimo das obras do mérito humano.
Sola Scriptura: A Escritura é a única regra de fé e prática da igreja e o

protestantismo aceita doutrinas de sua inspiração, autoridade, inerrância, clareza,
necessidade e suficiência. Somente a escritura fala ao coração humano.

Solus Christus: como forma de reação dos protestantes contra a igreja católica
secularizada e contra os sacerdotes que afirmavam ter uma posição especial e serem
mediadores da graça e do perdão por meio dos sacramentos que ministravam. A reforma
defendeu que tal mediação entre o homem e Deus é feita somente por Cristo, único
capaz de salvar a humanidade e foi o tema central da reforma protestante.

Sola Gratia: A graça é um dos atributos de Deus. O próprio Cristo é a graça, em
sua encarnação. O Espírito Santo é quem aplica a graça ao coração do pecador. A graça
é comunicada a todos os homens, indistintamente. A graça é salvadora “porque pela
graça sois salvos, por meio da fé”, quando há a comunicação da salvação de Deus ao
pecador.

Soli Deo Gloria: o homem foi criado para dar glória somente a Deus e tudo que
ele fizer deve destinar a glorificar a Deus.

A Reforma Protestante foi um evento marcante na história ocidental, deu-nos
acesso irrestrito ao conteúdo da Palavra de Deus.

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!

93 %  realizado

Alessandro e Francisco
Oliene
Neuzanira
Glácia e Emanuel
Márcia, Louedja e Vitória
Edson Ferreira e Norma Maria
Valdivino, Vanessa e Henrique
Gleslia e Jhonatas
Alessandro Correia
Shaula
Daniel e Sebastião Calácia



Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio Instrumental
Recitativo Bíblico João 15.4

Canto Congregacional Vinde, Cristãos, Cantai (235 HCC)
Oração
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Participação Musical
Momento de Oração

Participação Musical
Recitativo Bíblico João 15.1,2

Cânticos É de coração, Amor maior e Graças dou
Consagração de dízimos e ofertas
Oração pelo culto infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Texto Bíblico João 15.5

Mensagem Aldo Gléria Cavalcante
Canto Congregacional É tua graça

Oração
Poslúdio Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min Noite - 19h

1. Agradeça a Deus pela alegria cristã que Ele nos proporciona;
2. Declare ao Senhor o desejo que temos de uma vida arraigada e edificada nEle;
3. Ore para que nossa vida cristã multiplique em mais vidas para o Reino de Deus.

Processional                      Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental
Recitativo Bíblico Romanos 6.17,18

Cânticos É de coração e Vim para adorar-te
Participação musical
Momento de oração

Consagração de dízimos e ofertas Só no sangue (93 CC)
Texto Bíblico Romanos 6.5-10

Mensagem             “Três surpreendentes verdades”           Pr. Washington Luiz da Silva
Ministração da Ceia do Senhor
Canto Congregacional O poder doSangue (89 CC)

Oração
Poslúdio Instrumental

1. Ore agradecendo a Deus pela Libertação e Perdão dos pecados;
2. Peça ao Senhor um coração obediente à Sua palavra;
3. Suplique ao Snehor que o abençoe para andar em retidão e justiça.

Permanecei em mim , e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si
mesmo, se não permanecer na videira; assim também vós,

 se não permanecerdes em mim.

Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não
dá fruto, ele o corta; e todo o ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto.

Mas graças a Deus porque, embora tendo sido escravos do pecado, obedecestes de
coração à forma de ensino a que fostes entregues; e, libertos do pecado, fostes feitos

escravos da justiça.

Porque, se fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o
seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos isto: a nossa velha natureza
humana foi crucificada com Ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a
fim de não servimos mais ao pecado. Pois quem está morto foi justificado do pecado.

Se já morremos com Cristo,cremos que também vivermos com Ele.
Pois, quanto a ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas;

mas, quanto a viver, vive para Deus.

Eu sou a Videira; vós sois os ramos. Quem permanece em Mim e Eu nele, esse dá muito
fruto; porque sem Mim nada podeis fazer.1- Do teu pecado te queres livrar?

Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Almejas tu do maligno escapar?
Seu sangue tem este poder.

Há poder, sim, força sem igual,
Só no sangue de Jesus;

Há poder, sim, prova-o, pecador,
Oh, aceita o dom de Jesus!

2- Queres com tua vaidade acabar?
Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Vícios, paixões, queres tu dominar?
Seu sangue tem este poder.

3- Teu coração queres purificar?
Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Todas as manchas te pode tirar;
Seu sangue tem este poder.

4- Queres entrar no serviço real?
Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Queres também ser um servo leal?
Terás no seu sangue o poder.

É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida.
Por teu sangue tenho acesso a tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus.

Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta.
 Favor imerecido, do céu, do céu pra mim.



Noite - 19hManhã - 10h25min
“Vinde, Cristãos, Cantai (235 HCC)”

“É de Coração”

“Amor Maior”

“Graças Dou”

“É tua graça”

“É de coração”

“Vim para aodrar-te”

“Só no sangue (93 CC)”

“O poder do Sangue (89 HCC)“

Não vou esquecer, não vou
desprezar. O amor que Tu me
revelaste ali pra me resgatar

Tu me conheces bem, e sabes
quem eu sou. Não há como me

esconder de Ti, Tu sempre sabes
onde estou.

Como descrever, como explicar
O amor que vai de leste a oeste e

nunca mais vai terminar.
Tu me conheces bem, e sabes

quem eu sou.
Não há como me esconder de Ti,

Tu sempre sabes onde estou.
É de coração tudo que eu disser,

Num hino de louvor a Jesus de Nazaré,
Se as palavras não mostrarem como é grande minha gratidão

Mesmo assim, Senhor, recebe meu louvor é de coração! Não vou esquecer, não vou
desprezar. O amor que Tu me
revelaste ali pra me resgatar

Tu me conheces bem, e sabes
quem eu sou. Não há como me

esconder de Ti, Tu sempre sabes
onde estou.

Como descrever, como explicar
O amor que vai de leste a oeste e

nunca mais vai terminar.
Tu me conheces bem, e sabes

quem eu sou.
Não há como me esconder de Ti,

Tu sempre sabes onde estou.
É de coração tudo que eu disser,

Num hino de louvor a Jesus de Nazaré,
Se as palavras não mostrarem como é grande minha gratidão

Mesmo assim, Senhor, recebe meu louvor é de coração!
Eu nunca saberei o preço,
dos meus pecados lá na cruz.
Eu nunca saberei o preço,
dos meus pecados lá na cruz.

Luz do mundo vieste a terra,
Pra que eu pudesse te ver.
Tua beleza me leva a adorar-te,
quero contigo viver.

Vim para adorar-te, vim para prostar-me.
Vim para dizer que és meu Deus.
És totalmente amável, totalmente digno,
tão maravilhoso para mim

Eterno rei, exaltado nas alturas.
Glorioso nos céus.
Humilde vieste à terra que criaste
e por amor pobre se fez.

1- Quem poderá salvar?
Cristo, que verteu Seu sangue.
Onde as manchas vou limpar?
Só no Seu precioso sangue.

Oh, que preciosa paz,
Que vem da sua cruz!
A qual me dá Jesus
Pelo Seu precioso sangue!

2- Vejo a minha salvação
Só no Seu precioso sangue.
Deus concede-me perdão
Só no Seu precioso sangue.

3- Dele vem perfeita pas
Pelo Seu precioso sangue;
Infalível e eficaz,
Esse tão precioso sangue.

5- Entrarei no céu, enfim,
Pelo Seu precioso sangue;
Louvarei, então, sem fim,
Esse tão precioso sangue.

4- Minha justificação
Tenho no precioso sangue;
Gozo traz ao coração
Esse tão precioso sangue.

1- Do teu pecado te queres livrar?
Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Almejas tu do maligno escapar?
Seu sangue tem este poder.

Há poder, sim, força sem igual,
Só no sangue de Jesus;

Há poder, sim, prova-o, pecador,
Oh, aceita o dom de Jesus!

2- Queres com tua vaidade acabar?
Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Vícios, paixões, queres tu dominar?
Seu sangue tem este poder.

3- Teu coração queres purificar?
Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Todas as manchas te pode tirar;
Seu sangue tem este poder.

4- Queres entrar no serviço real?
Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Queres também ser um servo leal?
Terás no seu sangue o poder.

3- Vozes, bem alto erguei,
Aleluia! Amém!
com toda a sua grei.
Aleluia! Amém!
Oh, adorai a Deus
sempre, vós, filhos seus,
na terra e lá nos céus
Aleluia! Amém!

1- Vinde, Cristãos , cantai.
Aleluia! Amém!
A Cristo, o Rei, Louvai
Aleluia! Amém!
De todo o coração,
com fé e gratidão,
cantai com devoção.
Aleluia! Amém!

2- Alegres, com fervor,
Aleluia! Amém!
rendei a Deus louvor.
Aleluia! Amém!
Ele nos guiará,
sempre nos guardará,
nunca nos faltará.
Aleluia! Amém!

Tua Santidade é grande, teu amor imensurável.
Tuas palavras, dentro em mim, me fazem ver que eu sou teu. (2x)

Te adorarei, te bendirei, és para mim Amor maior, és para mim amor melhor. (2x)
Em teus braços eu me aconchego Tua doce voz me leva a descansar.

Tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. (2x)

Amor maior não há. Amor melhor não há (4x)

Tens feito tanto por mim,
da escuridão tua luz me tirou.
Graças dou. Graças dou.
Por teu Amor e perdão,
por meus pecados levados na cruz.
Graças dou. Graças dou.

Aqui diante de Ti,
eu  tenho tanto pra te agradecer.
Graças dou. Graças dou.
O que me deste, Senhor,
por tantas bênçãos
que eu não posso ver.
Graças dou. Graças dou.

Com meu coração
e o meu louvor,
com as mãos aos céus,
Louvo-te, Senhor.

Graças dou, sempre a Ti eu graças
dou, graças dou.

É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida.
Por teu sangue tenho acesso a tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus.

Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta.
 Favor imerecido, do céu, do céu pra mim.


