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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)
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Escala de Serviços

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - JUNHO - 2018

0 %
100 %

do orçado

Informativo

01 a 07/07

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!

10 % Realizado

¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil  4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Recepção:
¨Segurança:

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.
1° e 3° SÁBADO - Alta Tensão - Adolescentes
ÚLTIMO SÁBADO - Estúdio 7 - Jovens
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
Email: pibsobradinho@gmail.com
Site: www.pibsobradinho.org.br

Neste domingo, 08/07 No Próximo Domingo, 15/07

Rosiléia
Débora Nascimento
Karina e Ana Elisa
Márcia, Viviane e Lorena
Edson e Eufrosina

Olinda e Valdivino
Paulo Lôbo
Magali Calado
Paulo Lôbo e Givanildo

Oliene
Dinalva
Patrícia e Joel
Vitória, Louedja e Jucilene
Valdivino e Maria Alves

Wélida e Sílvio
Israel Batista
Maria Valdinar da Cruz
Ismeraldo e Marivan

ANIVERSARIANTES:  09 - George
Bulhões do Nascimento; Moacyr Pereira
Santos; 10 - Angélica Freitas Bezerra;
Rosilda Beserra Guimarães; 12 - Joana Maia
Camarista; 13 - Dilson Bulhões do
Nascimento; 14 - Cláudio Monteiro
Martins; Clesson Kleber Rodrigues
Oliveira; Daiana sobral Morgan Borges;
Geny Peres da Costa Silva; Laís Soares
Maia.
Casamento: 08 - Jeferson e Karina
Mondiane; 10 - Álisson e Ádila, Dájames e
Janaína, Paulo e Helma; 13 - Francisco e
Sebastiana. Parabéns!
Recepção e Introdução: Os irmãos que
tiverem interesse em compor a equipe de
Recepção, procurem a irmã Welida após o
culto.
Missões Estaduais: O recolhimento da
oferta para Missões Estaduais ocorrerá no
dia 29/07.

FESTA DO MILHO: O Ministério de
comunhão convida os irmãos para
participarem da Festa do Milho que
acontecerá na residência do irmão Elisaldo
e Marlúcia, no dia 28 de julho,  às 18 horas.
Reserve essa data em sua agenda.
Queremos compartilhar esse momento com
os irmãos!
Bazar Chic & Missionário em prol da
viagem para o Laos: As mãos formosas
doaram coisas tão boas que o bazar está
parecendo uma boutique! Mas o precinho
é de bazar.
Dia 14/07, sábado, a partir das 9h.
Local: Qd. 14, Cj. A1, Bl. 4, Salão de festas.

INSCRIÇÃO DA FTBB NA PIBS:
Matrículas abertas para o curso prático em
teologia. Mais informações na secretaria.

 “E Jesus, andando ao longo do mar da Galiléia, viu dois irmãos - Simão, chamado
Pedro, e seu irmão André, [...] e disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei

pescadores de homens. Eles, pois, deixando imediatamente as redes, o seguiram.
E, passando mais adiante, viu outros dois irmãos Tiago, filho de Zebedeu, e seu
irmão João, no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes; e os chamou.

Estes, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no” (Mt 4.18-22).

Imagine você no lugar de um desses discípulos. Eram pessoas comuns.
Eles tinham trabalho, famílias e vida social. Quando iam ao trabalho se depararam
com Jesus que os chamou para Segui-Lo. Nenhum deles fazia ideia de que sua vida
mudaria de uma forma tão rápida e completa.

Atenderam ao chamado sem questionar, para quê? Quaisquer que fossem
as expectativas, as dúvidas, as curiosidades, a empolgação ou as incertezas que
sentiriam nada lhes poderia preparar para o que estava por vir. Tudo acerca de
Jesus: ensino, compaixão, sabedoria, vida, morte, ressurreição, poder, autoridade e
chamado; transformariam cada aspecto da vida deles, a partir desse encontro com
Jesus.

Em pouco tempo, esses homens simples ficaram diante de alguns dos mais
poderosos governantes da Terra, sendo acusados de causar tumulto: “Estes que
têm transtornado o mundo chegaram também aqui” (At 17.6). O que havia
começado como um simples ato de obediência, ao chamado de Jesus, acabou
transformando a vida deles e, por fim, o mundo.

Quando Jesus as chamou, aquelas pessoas não compreendiam e não
sabiam para onde Cristo as levariam, nem o impacto que isso teria em suas vidas,
mas sabiam o que significava seguir. Elas entenderam o chamado e começaram a ir
para todo lugar onde Jesus ia e a fazer tudo o que Ele fazia.

O discípulo é alguém que segue. E o ponto central desse relacionamento é
a permanência. Muitos acreditam que podem ser cristãos sem esse nível de
comprometimento.

Faz sentido, ser um “seguidor” que não segue? Existe algum benefício ou
prejuízo para a igreja com um crente que assim procede? Como essa lição se aplica
à sua vida?

De seu pastor e amigo,
Washington Luiz da Silva.

O que significa seguir a Jesus?

Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

I Crônicas 9:1-10:14
I Crônicas 11:1 -12:18
I Crônicas 12:19-14:17
I Crônicas 15:1-16:36
I Crônicas 16:37-18:17
I Crônicas 19:1-21:30
I Crônicas 22:1-23:32

Atos 27:21-44
Atos 28:1-31
Romanos  1:1-17
Romanos  1:18-32
Romanos  2:1-24
Romanos  2:25-3:8
Romanos  3:9-31

Salmo  8:1-9
Salmo 9:1-12
Salmo 9:13-20
Salmo 10:1-15
Salmo 10:16-18
Salmo 11:1-7
Salmo 12:1-8

Provérbios  18:23-24
Provérbios  19:1-3
Provérbios  19:4-5
Provérbios  19:6-7
Provérbios  19:8-9
Provérbios  19:10-12
Provérbios  19:13-14



ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19hManhã - 10h25

Processional                      Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Prelúdio Instrumental
Recitativo Bíblico Mateus 28.18-20

Canto Congregacional “Adorador”

Canto Congregacional “Adorador” e “Alegrar-me-ei”

Momento de Oração

Consagração de dízimos e ofertas “ Barnabé, homem de Deus (496-HCC)”
Texto Bíblico Jonas 4.1-3
Mensagem      “Quando não entendo os planos de Deus”     Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Centro da tua vontade”
Oração
Poslúdio Instrumental

“E, aproximando-se Jesus, falo-lhes, dizendo: Foi-me dada toda autoridade no céu e
na terra. Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a observar todas as coisa que eu
vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação

dos séculos.”

1. Ore para que o Brasil seja dependente de Jesus e não do estado.
2. Ore para que a igreja exerça o dom de amar.
3. Ore para que você seja menos egoísta e mais dependente de Jesus

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...

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 declara

Alegrar-me-ei, alegrar-me-ei, alegrar-me, alegrar-me, alegrar-me-ei. (2x)
 no Senhor.

Pois tem me dado razão pra entender que Ele me ampara em qualquer momento.
Sua Palavra me faz compreender que em meio às provas provo o seu sustento.

Alegrar-me-ei!

Pois tem me dado razão pra viver. Viver é Cristo e o morrer é lucro.
É o privilégio de amar e servir, mesmo que isto envolva dor e sofrimento.

Alegrar-me-ei!

Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio
Recitativo Bíblico Salmo 81.1

Canto Congregacional “Grande Senhor”

Oração Visitante, Bens e Vidas
Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Participação Musical Gideonitasl
Momento de Oração

Participação Musical Gideonitas
Recitativo Bíblico Salmos 77.14,15a

Canto Congregacional “O meu prazer”, “Aleluia, Hosana” e “Digno és de glória”
Consagração de dízimos e ofertas
Oração pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Mensagem                   Bel. Teol. Elias Vicente
Canto Congregacional “Jesus, essência do louvor”

Oração
Poslúdio Instrumental

1. Ore para que o Brasil experimente o poder da oração.
2. Ore para que a igreja seja unida como uma família.
3. Ore para que as adversidades não te desmotivem no serviço do Reino.

“Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza; erguei alegres vozes ao Deus de Jacó.”

“Tu és Deus que fazes maravilhas; tu tens feito notória a tua força entre os povos.
Com o teu braço remiste teu povo.”

Quero adorar-te com minha alma,
És o meu Salvador a essência do meu louvor.
Perdão, Senhor é o que mais quero,
És o meu Redentor, e a essência do meu louvor.

Quando o som se vai tudo se desfaz,
Eu me achego a ti, para dar-te ó Deus, algo de valor,
Que alegre a ti, dar-te hei mais que uma canção,
Pois a música em si, não é o que queres de mim.
Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou  e queres meu coração.

Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais.
Pobre fraco sou, Mas o que tenho é teu, Minha vida dou.
Dar-te hei mais que uma canção,
Pois a música em si, não é o que queres de mim.
Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração.

Por toda a eternidade
Tu serás coroado com louvor!
Teu nome é  exaltado,
Sempre  magnificado com louvor.
Grande Senhor!

Das alturas do céu, do profundo mar.
Dos limites da terra, louvamos-te.
Com todo o coração, todo povo e nação
Todos num só clamor, louvando o  Senhor



Noite - 19hManhã - 10h25

“Grande Senhor”

“O meu prazer”

“Aleluia Hosana”

“Digno és de Glória”

Por toda a eternidade
Tu serás coroado com louvor!
Teu nome é  exaltado,
Sempre  magnificado com louvor.
Grande Senhor!

Das alturas do céu, do profundo mar.
Dos limites da terra, louvamos-te.
Com todo o coração, todo povo e nação
Todos num só clamor, louvando o  Senhor

“Adorador”

“Alegrar-me-ei”

“Barnabé, home de Deus (496 - HCC)”

“Centro da tua vontade”

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...

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 declara

Alegrar-me-ei, alegrar-me-ei, alegrar-me, alegrar-me, alegrar-me-ei. (2x)
 no Senhor.

Pois tem me dado razão pra entender que Ele me ampara em qualquer momento.
Sua Palavra me faz compreender que em meio às provas provo o seu sustento.

Alegrar-me-ei!

Pois tem me dado razão pra viver. Viver é Cristo e o morrer é lucro.
É o privilégio de amar e servir, mesmo que isto envolva dor e sofrimento.

Alegrar-me-ei!

Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus,
soberano, Rei dos reis, na cruz venceu a morte e o pecado destruiu;

com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou.

Aleluia, Hosana. Glórias ao Cordeiro. Nós Te adoramos
e a Ti celebramos com ações de graça, danças e alegria,

pois convém louvar-Te, ó, Senhor. (2x)

Das trevas trouxe-nos pra Tua luz. Para contigo reinar.
Livre acesso nós temos ao pai, por Teu sangue, ó Jesus.

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.

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

 Não fica bem a gente passar bem e o outro
Carestia, ainda mais quando se sabe o que fazer
E não se faz. Como fruto do amor de Cristo,
Fruto do seu compromisso,
Vendeu um homem o que tinha e repartiu.

E quando Saulo converteu-se a Cristo
lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro,
fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de
Cristo, fruto do seu compromisso,
foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão.

Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre,
também chamado de José da Consolação,
homem bom e piedoso, cheio de temor e fé,
homem de Deus.

E quando a igreja se espalhou
por todo canto que havia, por providência,
sim, por mão de Deus chegou à Antioquia.
Precisando de um pastor de almas,
mesmo de um pastor de homens,
foram procurar aquele que Deus preparou.

O meu prazer é te louvar, Senhor,
erguer a minha voz e te exaltar,
Render ações de graça, declarar,
que és Senhor, que és Senhor,
que és Senhor...

Já temos a unção que vem de Ti,
que vem do Santo e desce sobre nós,
nos resgatando pra um novo viver,
com poder pra vencer todo mal,

Santíssimo, luz do meu ser,
Tu és meu Deus, o meu prazer  (MULHERES)
Incomparável, Senhor tu és, (HOMENS)
plenitude de Amor! (TODOS)

Adorado, exaltado, soberano,
Deus supremo és,
Pai das luzes,
Pai de todos nós,
Imutável és, pleno em glória e poder.

O meu prazer é te louvar, Senhor,
erguer a minha voz e te exaltar,
render ações de graça, declarar,
que és Senhor, que és Senhor, que és Senhor...

Em tua presença há plena alegria,
delícias sempre tenho em tuas mãos.
A minha voz aclama a Ti, Senhor,
vou erguer minha voz, celebrar.

2- Tu és meu Pai, Senhor. Minha fonte de amor.
Tua palavra me ensina a caminhar.
E mesmo no cair, tua mão me ergue sim.
É tua graça que sustenta o meu coração!

1- Tudo que eu sou e quero ser, Senhor, é para o teu louvor.
Tu és minha prioridade ao me levantar.
Toda minha vida eu quero dedicar diante do teu altar.
Pois eu não consigo prosseguir sem tua luz.

3- Quero viver nos teus planos, te conhecer mais e mais, ó Pai.
E viver no centro da tua vontade!
Revela-te a mim, pois quero ser um vaso moldado por tuas mãos,
que te serve e busca te agradar e seguir os teus caminhos, meu Pastor.


