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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 - JANEIRO - 2018

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

15-Segunda
16-Terça
17-Quarta
18-Quinta
19-Sexta
20-Sábado
21-Domingo

ANIVERSARIANTES: 21 - Miriã Gomes
de Holanda Lopes; 22 - Vicente Alves dos
Santos; 23 - Alexandra Rodrigues Nogueira,
Billy Jack Oliveira Correa; 25 -  Vinícius
Rafael de Oliveira Martins; 26 - Dirley
Sérgio de Melo; 27 - Ronaldo José da
Rocha, Rosângela Santos de Barros André.
Casamento: 21 - Fabiano e Maria de
Lurdes. Parabéns!

VIAGEM DOS CASAIS: “Casamento, uma
viagem para toda a vida”. Para mais
informações e inscrições, procurar as Irmãs
Clênia e Danielle.

PGMs.: O que é isso? Será que essa sigla
ainda é estranha para você? No mês de
janeiro estudaremos sobre esse assunto e
sua vida poderá ser um bênção para a
realização desse trabalho na igreja.

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

 EU SOU DIZIMISTA!: Seja você um
dizimista. Participe da vida financeira da
PIBS e descubra a alegria que a Fidelidade
somada  à graça da Liberalidade de dar, lhe
proporciona.

FÉRIAS: Pr. Washington Luiz, Pr. Aldo
Gléria e Renan Hart  terão suas atividades
reduzidas nesse mês de janeiro e suas férias
ainda não foram confirmadas.
PARTICIPE DO PGM:  Locais:
QUEOMIDES (quinta):QMS 39 Casa13
Condomínio João de Barro,  Setor de
Mansões (OBS: no portão eletrônico digite
13); SINVAL LIMA (terça) : Condomínio
Recanto da Serra - Rua 10 Casa 15 (Silvio e
Louêja); VICENTE ALVES (terça):
Condomínio mansões entrelagos, etapa 2,
conjunto R, Casa 5 (Paranoá); CRÍSCIA
BATISTA (terça): Quadra 10, conj. G, Casa:
12.

01 a 14/01

Neste domingo, 21/01 No Próximo Domingo, 28/01
Wellington
Rosiléia
Robertina
Gláucia e Emanuel
Meire, Lorena e Diná
Isaque André e Norma Maria

Shaula e Olinda
Queomides
Maria Clara
Clesson e Paulo José

Êxodo 10:1-12:13
Êxodo 12:14-13:16
Êxodo 13:17-15:18
Êxodo 15:19-17:7
Êxodo 17:8-19:15
Êxodo 19:16-21:21
Êxodo 21:22-23:13

Mateus 20:1-28
Mateus 20:29-21:22
Mateus 21:23-46
Mateus 22:1-33
Mateus 22:34-23:12
Mateus 23:13-39
Mateus 24:1-28

Salmo 25:1-15
Salmo 25:16-22
Salmo 26:1-12
Salmo 27:1-6
Salmo 27:7-14
Salmo 28:1-9
Salmo 29:1-11

Provérbios 6:6-11
Provérbios 6:12-15
Provérbios 6:16-19
Provérbios 6:20-26
Provérbios 6:27-35
Provérbios 7:1-5
Provérbios 7:6-23

O PGM e a Evangelização
Atos 2.47 registrado a igreja que caiu na graça do povo e todos os dias o

Senhor acrescentava novas pessoas. O PGM deve caminhar na direção de alcançar e
cuidar de pessoas. A igreja cresce pelo do poder de Deus e o meio que Ele usa são os
relacionamentos discipuladores. Tantas pessoas serão salvas conhecendo o nosso
testemunho e a nossa vida nesses relacionamentos. Isso faz de cada membro do PGM
um discípulo que gera discípulos.

A igreja precisa sair das quatro paredes e invadir a cidade, entrar nos lares e
compartilhar Cristo, tendo como princípio a multiplicação. Um PGM saudável anseia
pela multiplicação, pois entende que essa é uma grande prova do amor a Deus aos
necessitados de salvação. Não podemos nos acomodar no conforto da nossa comunhão
e virar as costas para as pessoas que sofrem sem Cristo.

Amor pelos perdidos é uma marca de avivamento da igreja. Portanto, uma das
razões mais importante do PGM é alcançar pessoas com o evangelismo via
relacionamentos, ou seja, aproveitando os relacionamentos que os crentes já
desenvolvem com não convertidos como providência de Deus para a evangelização.

A Bíblia apresenta muitos exemplos de pessoas conduzidas a Cristo por
intermédio de amigos ou parentes: André levou Pedro a Cristo (João 1.40,41). Mateus
levou seus companheiros de trabalho e amigos incrédulos a Jesus (Mateus 9.10). Cornélio
influenciou parentes e amigos a receberem a Cristo. (Atos 10.21-24,27). Lídia levou o
Evangelho à sua família (Atos 16.14,15). Do carcereiro à família (Atos 16.32-34).

Evangelizar é mostrar Cristo, apontar para Ele, falar d’Ele. Na vida do crente se
pressupõem que isso acontece de forma natural. Evangelizar é uma questão de
sensibilidade pela condição de uma pessoa sem salvação. No PGM todos os crentes,
por mais acanhados que sejam, podem facilmente convidar uma pessoa não convertida
para as reuniões do grupo a fim de que conheçam o amor de Deus.

Não existe colheita sem semeadura. Semear o Evangelho é uma nobre tarefa a
ser realizada com obediência e responsabilidade, motivada pelo amor a Deus e ao
próximo. Para isso, Deus pode instituir PGM’s para alcançar pessoas. (texto extraído,
com cortes, do livro PGM).

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!

Alessandro
Oliene
Débora Nascimento
Patrícia e Joel
Márcia, Jucilene e Adriana
Edson e Eufrosina

Jhonatas e Valdivino Machado
Paulo José
Shaula
Elias Vital e Eduardo Alencar

58%  realizado



Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio Instrumental
Recitativo bíblico “Apocalipse 7.9,10”

Canto Congregacional “Bendito seja sempre o Cordeiro (80 HCC)”
Comunicações
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Canto Congregacional “Rei das nações”
Recitativo bíblico “Filipenses 2.10”

Momento de Oração

Canto Congregacional “Eu te louvarei, meu bom Jesus”, “Seja adorado” e
 “adorador”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Culto infantil
Texto Bíblico Marcos 10.46-52
Mensagem                        “Jesus está passando por sua vida”                     “Pr. Nilson Moura”
Canto Congregacional “A Jesus Contarei tudo(350 HCC)”

Oração
Poslúdio Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

1. Ore ao Senhor para que ajude-nos a esperar pela resposta para o clamor do seu
povo;
2. Clame ao Senhor por uma soberana visitação do Espírito Santo sobre a Igreja;
3. Clamar a Deus por sua misericórdia na cereza de sermos atendidos.

Manhã - 09h
Processional                      Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Comunicações
Canto Congregacional “Grande é o Senhor”
Recitativo Bíblico João 1.40-41

Motivos de Oração

Canto Congregacional “Ele é exaltado”

Recitativo bíblico “Salmo 100.2”

Consagração de dízimos e ofertas “No serviço do meu Rei (491 HCC)”
Ministração da palavra            “O PGM e a Evagelização”           “Washington Luiz da Silva”
Canto Congregacional       “Usa, Senhor (433 HCC)”
EXPEDIENTE

Canto Congregacional “Povo reunido”

4. Leitura e aprovação da Ata
Oração
Poslúdio

1. Ore por uma Igreja presente e relevante na sociedade;
2. Ore por pessoas que influenciam outras com o testemunho do Evangelho;
3. Peça ao Senhor para que o PGM seja a ferramenta qua nos leve a sair das
quatro paredes e alcance muita casas em nossa cidade.

André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João falar e seguiram
Jesus. O primeiro que e encontrou foi Simão, seu irmão; e disse-lhe: Achamos o

Messias (que quer dizer Cristo).

Depois dessas coisas, vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as
nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e na presença do Cordeiro,

todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos; e clamavam em
voz alta: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro.

Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, na
terra e debaixo da terra.

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.

É o teu povo aqui presente, todos numa só voz
declarando que só Tu és grande.

Exaltamos teu doce nome pelo amor, pela cruz, por
teu Filho Jesus,

Pois és santo. Sim, és digno, de louvor e de ser
adorado.

És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu
és verdadeiro Senhor!

Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu, eu louvarei.
Ele é exaltado, pra sempre exaltado seu nome louvarei.
Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar, terra e céu

glorifiquem seu santo nome.
Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu ( aleluia)

1- A Jesus Cristo contarei  tudo
que haja em meu peito a me perturbar;
os meus problemas, meus sofrimentos,
só ele pode suavizar.

2- Quando tentado, sei que preciso
de um protetor que possa valer;
só Jesus Cristo, que é invencível,
pode, portanto, me proteger.

3- Sei que este mundo quer atrair-me,
do bom caminho me desviar;
mas Jesus Cristo, forte e zeloso,
sempre me ajuda a perseverar.

A Jesus Cristo, meu mestre amado,
narrarei  sempre minha aflição;
aos meus cuidados, meus sofrimentos,
só ele pode dar solução.

Cultuai o Senhor com alegria e apresentai-vos a ele com cântico.



Noite - 19h
“Bendito seja sempre o Cordeiro (80 HCC)”

“Rei das nações”

“Eu te louvarei, meu bom Jesus”

“Seja adorado”

“Adorador”

“A Jesus contarei tudo (350 HCC)”

Manhã - 9h
“Grande é o Senhor”

“Ele é exaltado”

“No serviço do meu Rei (491 HCC)”

“Usa, Senhor (433 HCC)”

“Povo reunido”

1- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
satisfeito, abençoado;
proclamando do meu Rei a salvação,
no serviço do meu Rei.

2- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
obediente, corajoso;
na tristeza ou na alegria sei sorrir,
no serviço do meu Rei.

3- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
jubiloso, consagrado.
Ao seu lado desafio todo mal,
no serviço do meu Rei.

4- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
vitorioso, decidido.
Quanto tenho, no serviço gastarei,
no serviço do meu Rei.

És Tu única razão da minha adoração ó, Jesus!
és Tu única esperança que anelo ter ó, Jesus!

Confiei em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado.
hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei.

Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus.
Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei.

Eu te louvarei, te glorificarei, Eu te louvarei, meu bom Jesus.

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.

Esta canção é só para Ti
Tu és o motivo primeiro
Do meu louvor, da adoração
Do meu amor mais sincero
Levanto minhas mãos no santuário
Elevo minha voz para cantar
De toda Tua glória e majestade
E graça, que me fazem declarar

Tu és o meu Senhor (és o meu Rei)
A Teus pés estou (prostrado, ó Deus)
Eu quero te servir (com o que sou)
Como adorador (adorador)
Como adorador (adorador)

Levanto minhas mãos...

Usa, Senhor, todo o meu ser pra teu louvor.
Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti.

Não há no mundo nada melhor que dia a dia
trabalhar por Jesus.

Por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto
neste mundo eu viver.

Usa, Senhor, todo o meu ser pra teu louvor.
Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti

Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu, eu louvarei.
Ele é exaltado, pra sempre exaltado seu nome louvarei.

Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar, terra e céu glorifi-
quem seu santo nome.

Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu ( aleluia)

1- Grandes são as tuas obras,
Senhor todo poderoso;
Justos e verdadeiros são
os teus caminhos.
Oh! Rei da nações, quem não temerá? Quem não glorificará teu nome?
Oh! Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo.

2- Todas as nações virão
e adorarão diante de Ti,
pois os teus atos de justiça
se fizeram manifestos.

1- De todas as tribos,
povos e raças,
muitos virão te louvar.
De tantas culturas,
línguas e nações,
no tempo e no espaço,
virão te adorar.

Bendito seja sempre o Cordeiro,
Filho de Deus, raiz de Davi;
bendito seja o seu santo nome,
Cristo Jesus, presente aqui.

2- Remidos, comprados,
do mundo inteiro
muitos virão te louvar.
Teus filhos eleitos,
povo especial,
no tempo e no espaço,
virão te adorar.

É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declaran-
do que só Tu és grande.

Exaltamos teu doce nome pelo amor, pela cruz, por teu
Filho Jesus,

Pois és santo. Sim, és digno, de louvor e de ser adorado.
És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és

verdadeiro Senhor!

1- A Jesus Cristo contarei  tudo
que haja em meu peito a me perturbar;
os meus problemas, meus sofrimentos,
só ele pode suavizar.

2- Quando tentado, sei que preciso
de um protetor que possa valer;
só Jesus Cristo, que é invencível,
pode, portanto, me proteger.

3- Sei que este mundo quer atrair-me,
do bom caminho me desviar;
mas Jesus Cristo, forte e zeloso,
sempre me ajuda a perseverar.

A Jesus Cristo, meu mestre amado,
narrarei  sempre minha aflição;
aos meus cuidados, meus sofrimentos,
só ele pode dar solução.

Grande é o Senhor e mui digno de louvor,
na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
Alegria de toda a terra.
Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória,
que nos ajuda contra o inimigo.
Por isso diante dEle nos prostramos

Queremos o teu nome engrandecer
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas
Confiamos em teu infinito amor,
Pois só Tu és o Deus eterno
sobre toda a terra e céu.


