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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 - MAIO - 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: 28 - Israel Batista
do Carmo; 29 - Márcia Cardoso de Oliveira
Neves; 30 - Givanildo Alves Diniz; 31 -
Dájames do Nascimento Braga; Shirley
Rocha de Brito; 02 - Sônia Regina dos
Santos. Casamento: 29 - Renato Santos e
Elaine Cristina; Benjamim e Luciana;  31-
Estevam e Cláudia; 01- Pr. Eli e Geny;
Altamir e Miriã; 02 - Luis e Neuza.
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.  O brazar
ocorrerá no dia 09/06/2018 na quadra da
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

CONVOCAÇÃO: No uso de suas
atribuições a irmã Ruth Tavares dos
Santos, Coordenadora da MCM, convoca
as irmãs para nossa Assembleia de Eleição.
Será hoje, dia 27 de maio, às 17h30 nas
dependências da PIBS.

PINTURA DA PIBS:  Participe fazendo sua
oferta para a pintura externa do Templo.

DIA DE CONVIVÊNCIA: O Min. da
Comunhão convida vocês para marcar em
sua agenda o dia de convivência, será no
dia 16/06 na chácara Bom Sucesso. Depois
teremos mais informações. Participe!

VIAGEM DO PR. WLS:  O pastor
Washington Luiz estará de férias e irá viajar
para Maceió/AL no período de 21/05 a 06/
06. Ore por essa viagem.

01 a 20/05

Neste domingo, 27/05 No Próximo Domingo, 03/06

II Samuel 14:1-15:22
II Samuel 15:23-16:23
II Samuel 17:1-29
II Samuel 18:1-19:10
II Samuel 19:11-20:13
II Samuel 20:14-22:20
II Samuel 22:21-23:23

João 18:1-24
João 18:25-19:22
João 19:23-42
João 20:1-31
João 21:1-25
Atos 1:1 - 26
Atos 2:1-47

Salmo 119:97-112
Salmo 119:113-128
Salmo 119:129-152
Salmo 119:153-176
Salmo 120:1-7
Salmo 121:1-8
Salmo 122:1-9

Provérbios 16:8-9
Provérbios 16:10-11
Provérbios 16:12-13
Provérbios 16:14-15
Provérbios 16:16-17
Provérbios 16:18
Provérbios 16:19-20

Eu tenho uma família íntegra?

Para quem deseja uma família íntegra é preciso trabalhar com dureza no
pastoreio do coração da família. O caráter da família precisa ser transformado pela
Palavra, ter inteireza física, inteireza moral, retidão. Esse não é um trabalho fácil. Enquanto
Deus está unindo a família, o pecado está separando-a. Deus quer unidade e o adversário
quer divisão.

A Bíblia diz que o propósito de Deus é “convergir nele todas as coisas”.
Diante desse fato, qual é a participação de cada membro da família no processo? Na
construção de uma família íntegra não pode haver neutralidade. Então, todos na casa
estão envolvidos para fazer convergir à família ao trono de Deus, por inteira, envolvendo
o coração, a mente e a vontade.

Esse é um procedimento correto é coerente com a Palavra de Deus. Não devemos
transferir a responsabilidade pessoal, com o altar de Deus na família, para terceiros.
Uma pessoa íntegra leva a sério a seguinte ordem: “Amarás o Senhor teu Deus de todo
o teu coração”. Isso é levar a vida para a direção certa.

Pais íntegros desejam famílias íntegras. Por isso, investem sem desistir do
ensino bíblico que leva os filhos a obedecerem. A integridade da família é vista nas
relações de pais com os professores dos filhos, é vista na relação com as autoridades,
sejam na sociedade ou na igreja. A integridade é vista na relação das atividades e cultos
da igreja.

Há uma preocupação em saber como obedecer aos padrões de Deus e não
somente isso, mas também, no desejo inadiável de incorporar os padrões de Deus na
família. Para tanto, estabelece procedimentos de preparo para a vida cristã como: orarem
juntos, lerem a Bíblia, praticar o ensino aprendido, respeitar o espaço do outro em casa,
exercer a responsabilidade no lar; ser exemplo no trato, na palavra.

Responda a você mesmo: “eu tenho uma família íntegra?” não pense que
trevas são luzes! “E está é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos: que Deus
é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e
andarmos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade”.

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!

Wellington  e Valmi
Rosiléia
Dinalva
Karina e Ana Elisa
Fernanda e Mada
Valdivino e Catarina

Paulo José e Magali
Nelson dos Santos
Dináh
Daniel e Adalberto

Alessandro e Clesson
Oliene
Letícia
Patrícia e Joel
Márcia, Jucilene e Luciana
Queomides e Maria Alves

Peterson e Wélida
Israel Batista
Valmi
Aberlado e Edson

64%  Realizado



Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio
Recitativo Bíblico Salmos 127.1

Canto congregacional “Tu és Digno (43 HCC)”

Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Participação Musical
Momento de Oração Coro Feminino

Participação Musical Coro Feminino
Recitativo Bíblico Efésios 6.1-3

Canto Congregacional “Ao que é Digno”,”Digno és de Glória” e “Digno é  o Senhor”
Consagração de dízimos e ofertas
Oração pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Mensagem       Gerardo Frutuoso de Lima Filho
Canto Congregacional “Casa Cheia de amor”

Oração
Poslúdio Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19hManhã - 10h25

Processional                      Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Prelúdio Quarteto
Recitativo Bíblico Salmo 36.7,9

Canto Congregacional “Ele é Exaltado”

Participação Musical Quarteto
Momento de Oração

Consagração de Dízimos e ofertas
Canto Congregacional “Salvador Bendito (340 HCC)”

Oração
Participação Musical Quarteto
Mensagem Pscol. Dalva Luiza
Participação Musical Quarteto
Oração
Poslúdio Quarteto

“Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade! Os filhos dos homens se
refugiam à sombra das tuas asas - pois em ti está o manancial da vida; na

tua luz vemos a luz”.

“Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam; se o
Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela”.

1. Pedir ao Senhor pelo resgate da autoridade gentil dos pais sobre seus filhos;
2. Ore por pais que aprendam o processo de pastorear o coração do seu filho;
3. Interceda pelas famílias para que coloquem como foco central na criação dos
    filhos a Centralidade do Evangelho.

1. Ore para que se construa a confiança de uma identidade famíliar baseada na palavra de
    Deus;
2. Para que os pais treinem seus filhos e encorajam, corrijam e ensinem de acordo com o
    padrão de Deus;
3. Para que os filhos respeitem e honrem seus pais pois só assim saberão fazer o mesmo
    por outras pessoas.

“Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a
teu pai e tua mãe (este é o primeiro mandamento com promessa), para que te vá bem,

e sejas de longa vida sobre a terra”.

Pai, mãe e filhos no Senhor são inseparáveis,
sempre confiando no Senhor são inabaláveis.
A vontade do Senhor governará o meu lar,
Cristo em minha casa viverá.

Através da comunhão com Deus serei uma bênção.
Levarei o que Jesus me deu para minha casa.
A vontade do Senhor governará o meu lar.
Cristo em minha casa viverá.

A minha família meu Deus edificou.
A minha casa é cheia de amor.
Juntos em uma só fé e na mesma direção,
vivendo as promessas do 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- Salvador bendito; terno e bom Senhor,
só em ti confio, grande Salvador.
Sobre a cruz morreste para me salvar,
tudo padeceste para me livrar.

Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor,
só em ti confio, grande Salvador.

2- Só em ti confio; grande é teu amor.
Nunca desprezaste um só pecador.
Todo o que contrito já te procurou
pela tua graça salvação achou.

3- Sim, em ti confio; Salvador fiel.
Nunca abandonaste o teu Israel.
Tua excelsa graça nunca faltará.
O que em ti confia não perecerá.

4- Sempre em ti confio; grande é teu poder.
Tu os inimigos podes bem vencer.
Salvo e bem seguro leva-me, Senhor,
sempre protegido pelo teu amor.

Tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor;
digno de glória, glória e honra, glória e honra e poder.

Porque tu criaste, sim, todas as coisas,
todas as coisas, Senhor; por tua vontade foram criadas.

Tu és digno, Senhor.



Noite - 19h
“Tu és digno (43 HCC)”

“Ao que é Digno”

“Digno és de Glória”

“Digno é o Senhor”

“Casa cheia de amor”

Manhã - 9h
“Ele é exaltado”

“Salvador Bendito (340 HCC)”

Digno és de Glória e louvores, levantamos nossas mãos, Te adoramos, oh! Senhor.
Digno és de Glória e louvores, levantamos nossas mãos, Te adoramos, oh! Senhor.

Porque grande és Tu.Maravilhas fazes Tu.
Não há outro igual a Ti. Não, não há. Não há outro igual a Ti, Senhor.

Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou.
Sacrifício de amor, que me comprou,
Ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos,
graças eu te dou, ó meu Senhor!
Lavou minha mente e coração,
me deu perdão, restaurou-me a comunhão.

Digno é o Senhor, sobre o trono está.
Soberano criador, vou sempre te adorar.
Elevo minhas mãos, ao Cristo que venceu.
Cordeiro de Deus morreu por mim.
mas ressuscitou, digno é o Senhor

Pelos cravos em tuas mãos,
graças eu te dou, ó meu Senhor!
Lavou minha mente e coração,
me deu perdão,
restaurou-me a comunhão.

Ao que é digno de receber a glória,
ao que é digno de receber o louvor.
Ao que é digno de receber a glória,
ao que é digno de receber o louvor.

Levantemos nossas mãos e adoremos,
A  Jesus, Cordeiro de  Glória.
Exaltemos sua incomparável majestade,
ao que vive pra sempre,
ao grande Eu Sou. A Jesus!

Tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor;
digno de glória, glória e honra, glória e honra e poder.

Porque tu criaste, sim, todas as coisas,
todas as coisas, Senhor; por tua vontade foram criadas.

Tu és digno, Senhor.

Pai, mãe e filhos no Senhor são inseparáveis,
sempre confiando no Senhor são inabaláveis.
A vontade do Senhor governará o meu lar,
Cristo em minha casa viverá.

Através da comunhão com Deus serei uma bênção.
Levarei o que Jesus me deu para minha casa.
A vontade do Senhor governará o meu lar.
Cristo em minha casa viverá.

A minha família meu Deus edificou.
A minha casa é cheia de amor.
Juntos em uma só fé e na mesma direção,
vivendo as promessas do Senhor

1- Salvador bendito; terno e bom Senhor,
só em ti confio, grande Salvador.
Sobre a cruz morreste para me salvar,
tudo padeceste para me livrar.

Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor,
só em ti confio, grande Salvador.

2- Só em ti confio; grande é teu amor.
Nunca desprezaste um só pecador.
Todo o que contrito já te procurou
pela tua graça salvação achou.

3- Sim, em ti confio; Salvador fiel.
Nunca abandonaste o teu Israel.
Tua excelsa graça nunca faltará.
O que em ti confia não perecerá.

4- Sempre em ti confio; grande é teu poder.
Tu os inimigos podes bem vencer.
Salvo e bem seguro leva-me, Senhor,
sempre protegido pelo teu amor.

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)


