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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 - MARÇO - 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

Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

ANIVERSARIANTES:  25 - Eulália
Marques Silva; Sebastiana Rocha dos
Santos Oliveira; 26 - Dalci Carvalho Guerra;
29 - Albert Silva de Oliveira; Elizeus Martins
de Souza; 31 - Ana Cristina Rocha Oliveira
Valverde; Antônia de Ribamar Teles Veloso;
Daniane Davi Ramos; Rosiléia Alves de
Oliveira Silva. .Parabéns!
BAZAR MISSIONÁRIO PIBS:  Se você
tem roupas, calçados, acessórios,
utensílios domésticos, brinquedos, que
não usa mais e está em bom estado de
conservação, colabore com o bazar
missionário fazendo doações, que podem
ser deixadas na secretaria da igreja. Favor
identificar que é para o bazar.
Participe!
CULTO DA RESSURREIÇÃO: Teremos
o nosso café da manhã da ressurreição no
dia 1° de abril, às 08h00, aqui na PIBS.
Participe!

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

PASTOREANDO O CORAÇÃO DA
CRIANÇA: Você, pai que vai participar das
aulas faça sua reserva. Você pode adquirir
o livro por R$ 35,00. Podendo deixar na
secretaria da Igreja.
ATENÇÃO JOVENS E
ADOLESCENTES: Como estudar e ao
mesmo tempo servir a Igreja? Como o
cristão deve lidar com os fracassos e
frustrações? Qual a motivação para quem
quer ingressar no serviço público?
Será sábado dia 31/03 às 19:30 na PIBS.
Teremos o 1° fórum de discussão da
juventude da nossa igreja. Convidados:
1. Rodrigo Ribeiro - Analista Legislativo
do Senado Federal;
2. Raphael Rezende - Presidente da Caixa
Seguridade;
3. Heber Aleixo - Diretor de Projetos da
LifeShape Brasil.
Venha e traga suas perguntas.

01 a 18/03

Neste domingo, 25/03 No Próximo Domingo, 01/04

Deuteronômio 7:1-8:20
Deuteronômio 9:1-10:22
Deuteronômio 11:1-12:32
Deuteronômio 13:1-15:23
Deuteronômio 16:1-17:20
Deuteronômio 18:1-20:20
Deuteronômio 21:1-22:30

Lucas 7:36-8:3
Lucas 8:4-21
Lucas 8:22-39
Lucas 8:40-9:6
Lucas 9:7-27
Lucas 09:28-50
Lucas 09:51-10:12

Salmo 69:1-18
Salmo 69:19-36
Salmo 70:1-5
Salmo 71:1-24
Salmo 72:1-20
Salmo 73:1-28
Salmo 74:1-23

Provérbios 12:1
Provérbios 12:2-3
Provérbios 12:4
Provérbios 12:5-7
Provérbios 12:8-9
Provérbios 12:10
Provérbios 12:11

Deus é Misericordioso
O que passou pela mente de Jonas para desobedecer a Deus e tentar negar a

misericórdia divina aos ninivitas? Essa não pode ser a nossa prática. O melhor é sermos
semelhantes a Cristo, que se negou a si mesmo, que não quis ser servido, mas servir e
dar a vida em resgate de muitos. É com este sentimento, o de servir e levar a misericórdia
de Deus, que devemos procurar, intencionalmente, pessoas para desenvolvermos
Relacionamentos Discipuladores.

 “O SENHOR está perto dos que têm o coração quebrantado; ele salva os de
espírito arrependido” (Sl 34.18). Quando Jonas foi para Nínive, ele começou a percorrer
a cidade clamando: “Nínive será destruída daqui a quarenta dias”. Os habitantes de
Nínive creram em Deus e decretaram um jejum; e vestiram-se de pano de saco, do mais
rico ao mais pobre. A notícia também chegou ao rei de Nínive; ele se levantou do trono
e fez uma proclamação: “Que cada um se converta do seu mau caminho e da violência
de suas mãos. Talvez Deus se volte, arrependa-se e afaste o furor da sua ira, de modo
que não morramos” (Jonas 3.3-9).

O livro de Jonas mostra o contrates do coração de servo para o coração de
Deus e nos ajudar a ter o coração compassivo de Deus. o Senhor ordenou Jonas a
pregar em Nínive e ele rejeitou por não querer a conversão dos ninivitas. Esse fato vai
ficando mais claro à medida que o livro vai ao chegando ao fim.

Ao fugir da vontade de Deus, Jonas foi jogado ao mar e salvo por um grande
peixe. Sua oração de arrependimento foi atendida e ele ganhou outra chance. Agora, o
profeta prega a mensagem de Deus e o resultado foi o arrependimento da nação inteira.
Naquela cultura, jejuar e vestir-se de pano de saco era um modo de expressar uma
tristeza profunda.

Que atitude mostra para Deus que estamos arrependidos do nosso pecado?
Os ninivitas “se converteram do seu mau caminho” e mudaram de vida. O que mudou
na sua vida quando você conheceu a Jesus? Deus foi misericordioso com você e quer
ser com outros também.

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!

Jeferson e Clesson
Rosiléia
Dinalva
Patrícia  Martins e Joel
Meire, Jucilene e Zuleide
Joaquim e  Catarina
Daniel, Vinícius e Vanessa
Wélida e Sílvio Queiroz
Israel Batista
Valmi
Adalberto e Elias Monteiro

Oliene
Débora Nascimento
Gláucia e Emanuel
Fernanda, Mada e Dani
Adalberto e Eufrosina

Paulo José e Jhonathas
Queomides S. Santos
Olinda Machado
Ariovaldo e Israel

69%  realizado



Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio
Recitativo Bíblico Salmos 97.12; 32.11

Canto Congregacional “Santo! Santo! Santo! (02 HCC)”
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Momento de Oração

Recitativo Bíblico Salmos 98.4; 2.11

Cant o Congr egacional “Reina em mim”, “Grande Deus” e “Deus, Somente Deus”
Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo culto infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Leitura Bíblica Mateus 5.12; Filipenses 4.4

Mensagem “O Poder da Alegria”           Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Eterno Amor”

Oração
Poslúdio Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

1. Ore por alegria que te sustente nas tribulações;
2. Peça ao Senhor que fortaleça-o no poder da alegria para glorificá-lo sempre;
3. Suplique ao Pai que a alegria da salvação seja uma verdade no coração dos
    salvos.

Manhã - 09h
Processional                      Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Prelúdio
Recitativo Bíblico João 3.16

Canto Congregacional “Quanto nos ama Jesus? (168 HCC)” e “Cantarei Teu amor”
Momento de Oração

Consagração de Dízimos e Ofertas “Buscou-me com ternura (169 HCC)”

Texto Bíblico Jonas 1.1-3

Mensagem            “Deus é Misericordioso” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Tu és fiel, Senhor (25 HCC)”

Oração
Poslúdio

Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo
aquele que nEle crê não pereça, mas tenha a vida eterna.

“Alegrai-vos, ò justos, no Senhor, e dai louvores à memória da sua
santidade. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós os justos; e cantai

alegremente, todos vós que sois retos de coração.”

1. Agradeça ao Senhor pela sua grande misericórdia em salvar pessoas;
2. Peça ao Senhor prazer em obedecer ao Seu IDE;
3. Clame para que Deus não deixe negar a misericórdia do Senhor aos perdidos.

A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai: Vais agora à grande cidade de
Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu
da presença do Senhor, na direção de Társis. Descendo para Jope, achou um navio

que ia para Társis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Társis,
fugindo da presença do Senhor.

“Exultai no Senhor toda a terra; exclamai e alegrai-vos de prazer, e
cantai louvores. Servir ao senhor com temor, e alegrai-vos com tremor.”

“Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus [...]
Regozijai-vos sempre no Senhor; outra vez digo, regozijai-vos.”

Abro mão do que sou
Meus desejos eu dou
Quero em tudo, Senhor Te adorar
Mais que fama e poder
Quero Te conhecer, Senhor

Não há ouro ou bens
Nem riquezas também
Que me afastem do Teu coração
Nem amor por alguém
Poderá me afastar de Ti

Jesus, Incomparável amor
Que me resgatou, Mestre
Hoje e pra sempre
Tua face eu buscarei

O que eu sou
Coloco aos Teus pés
Diante da Tua glória eu me humilharei
Vou encontrar o que precisar
Em Teu eterno amor, Em Teu eterno amor

1- Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste,
pleno poder aos teus filhos darás.
Nunca mudaste, tu nunca faltaste:
tal como eras, tu sempre serás.

Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor,
dia após dia, com bênçãos sem fim.
Tua mercê me sustenta e me guarda;
tu és fiel, Senhor, fiel a mim.

2- Flores e frutos, montanhas e mares,
sol, lua, estrelas no céu a brilhar:
tudo criaste na terra e nos ares.
Todo o universo vem, pois, te louvar!

3- Pleno perdão tu dás, paz, segurança;
cada momento me guias, Senhor.
E, no porvir - oh, que doce esperança!
desfrutarei do teu rico favor.

1- Buscou-me com ternura
Jesus, o bom Pastor.
Achou-me na miséria,
salvou-me com amor.
Quem poderia demonstrar
por mim amor tão singular?

Oh, que amor glorioso!
Preço doloroso
Cristo lá na cruz por mim pagou!
Sua imensa graça me mostrou!

2- Ferido, abandonado,
Jesus me socorreu;
e segredou-me: “Achei-te;
de agora em diante és meu.”
Tão meiga voz jamais ouvi,
prazer maior jamais senti.

3- Então, agradecido,
seu rosto a contemplar,
recordo as muitas bênçãos
do seu amor sem par.
Louvor e glória e adoração
tributa-lhe meu coração.

4- Enquanto as horas passam,
eu sinto a sua paz
e aguardo o meu bom Mestre,
que tão feliz me faz!
Jesus a mim virá buscar,
e então com ele irei morar.



Noite - 19h
“Santo! Santo! Santo! (02 HCC)”

“Reina em mim”

“Grande Deus”

“Deus, somente Deus”

Manhã - 9h
“Quanto nos ama Jesus? (168 HCC)”

“Cantarei Teu amor”

“Buscou-me com ternura (169 HCC)”

“Tu és fiel, Senhor (25 HCC)”

Em Tua presença quero estar
Completo quero me entregar
Dar graças e cantar
Dar graças e cantar
Pois Tu, Senhor, és nosso Criador
Nas Tuas mãos estão a terra e o mar
O universo se ajoelha e louva
Teu nome exaltado é

No esplendor da Tua santidade
É onde eu preciso Te adorar
Ó Rei dos reis, grande Deus!

Jesus eu quero Te aclamar
Com alegria Te louvar
Enquanto eu viver
Enquanto eu viver

Deus, somente Deus, é criador da terra e dos céus.
Toda a glória do viver só deve pertencer a Deus, somente a Deus.
Deus, somente Deus, é quem revela a nós os planos seus
e não se pode alterar o plano singular de Deus, somente Deus.
Deus, somente Deus, merece ter um trono lá nos céus.
Que toda criatura dedique o seu louvor a Deus, somente a Deus.

Deus, somente Deus, concederá a glória aos que são seus.
Desejamos habitar em nosso eterno lar com Deus, somente Deus.
Deus, somente Deus, merece ter um trono lá nos céus.
que toda criatura dedique o seu louvor a Deus, somente a Deus.
que toda criatura dedique o seu louvor a Deus, somente a Deus.

1- Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Cedo, de manhã, entoamos teu louvor.
Santo! Santo! Santo! Nosso Deus triúno,
és um só Deus, excelso Criador.

2- Santo! Santo! Santo! Todos os remidos,
juntos com os anjos, proclamam teu louvor.
Antes de formar-se o firmamento e a terra,
eras e sempre és e hás de ser, Senhor.

4- Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Tuas obras louvam teu nome com fervor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
És um só Deus, supremo Criador. Amém.

3- Santo! Santo! Santo! Nós, os pecadores,
não podemos ver tua glória sem tremor.
Tu somente és santo; outro não existe
puro e perfeito, excelso benfeitor.

Sobre o meu pensar, tudo que eu falar
Faz-me refletir a beleza que há em Ti.
Tu és para mim mais que tudo aqui.
Vem reinar em mim, Senhor.

Sobre toda a terra Tu és o Rei.
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol.
Uma coisa só meu desejo é:
vem reinar em mim, Senhor.

Reina em mim com Teu poder.
Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus.
Tu és o Senhor de tudo o que sou.
Vem reinar em mim, Senhor.

Foi ao Calvário por mim.
Quem pode amar tanto assim?
O que ele fez,
ao mal desfez.
Cristo te ama.
Cristo me ama.
Quanto nos ama Jesus!

Quanto nos ama Jesus!
Quanto nos ama Jesus!
Por nós sofreu,
na cruz morreu.
Cristo te ama.
Cristo me ama.
Quanto nos ama Jesus!

Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim.
Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar.

Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos.
Teu amor me alcança e me faz louvar-te.

Cantarei teu amor pra sempre!
Cantarei teu amor pra sempre!
Cantarei teu amor pra sempre!
Cantarei teu amor pra sempre!

Meu coração exulta, com alegria eu canto.
Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria.

1- Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste,
pleno poder aos teus filhos darás.
Nunca mudaste, tu nunca faltaste:
tal como eras, tu sempre serás.

Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor,
dia após dia, com bênçãos sem fim.
Tua mercê me sustenta e me guarda;
tu és fiel, Senhor, fiel a mim.

2- Flores e frutos, montanhas e mares,
sol, lua, estrelas no céu a brilhar:
tudo criaste na terra e nos ares.
Todo o universo vem, pois, te louvar!

3- Pleno perdão tu dás, paz, segurança;
cada momento me guias, Senhor.
E, no porvir - oh, que doce esperança!
- desfrutarei do teu rico favor.

1- Buscou-me com ternura
Jesus, o bom Pastor.
Achou-me na miséria,
salvou-me com amor.
Quem poderia demonstrar
por mim amor tão singular?

Oh, que amor glorioso!
Preço doloroso
Cristo lá na cruz por mim pagou!
Sua imensa graça me mostrou!

2- Ferido, abandonado,
Jesus me socorreu;
e segredou-me: “Achei-te;
de agora em diante és meu.”
Tão meiga voz jamais ouvi,
prazer maior jamais senti.

3- Então, agradecido,
seu rosto a contemplar,
recordo as muitas bênçãos
do seu amor sem par.
Louvor e glória e adoração
tributa-lhe meu coração.

4- Enquanto as horas passam,
eu sinto a sua paz
e aguardo o meu bom Mestre,
que tão feliz me faz!
Jesus a mim virá buscar,
e então com ele irei morar.


