Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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

Leitura Bíblica da Semana
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

Jeremias 28:1-29:32
Jeremias 30:1-31:26
Jeremias 31:27-32:44
Jeremias 33:1-34:22
Jeremias 35:1-36:32
Jeremias 37:1-38:28
Jeremias 39:1-41:18

I Timóteo 1:1-20
I Timóteo 2:1-15
I Timóteo 3:1-16
I Timóteo 4:1-16
I Timóteo 5:1-25
1Timóteo 6:1-21
2Timóteo 1:1-18

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
Daniel e Adalberto

86:1-17
87:1-7
88:1-18
89:1-13
89:14-37
89:38-52
90:1-1:16

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

25:17
25:18-19
25:20-22
25:23-24
25:25-27
25:28
26:1-2

ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
67% Realizado

0%

01 a 14/10

100 %
do orçado

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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

PROJETO GABU: Banco do Brasil, agência 1226-2, C/C 53.552-4.
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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

Leitura Bíblica da Semana
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
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Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
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Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
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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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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da família venderá deliciosas marmitas hoje
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CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
Daniel e Adalberto
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ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
67% Realizado

0%

01 a 14/10

100 %
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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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
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No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
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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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
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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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.
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ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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SÁBADOS - Mensageiras/Embaixadores do
Rei - às 14h.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
67% Realizado

0%

01 a 14/10

100 %
do orçado

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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
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estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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

Leitura Bíblica da Semana
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

Jeremias 28:1-29:32
Jeremias 30:1-31:26
Jeremias 31:27-32:44
Jeremias 33:1-34:22
Jeremias 35:1-36:32
Jeremias 37:1-38:28
Jeremias 39:1-41:18

I Timóteo 1:1-20
I Timóteo 2:1-15
I Timóteo 3:1-16
I Timóteo 4:1-16
I Timóteo 5:1-25
1Timóteo 6:1-21
2Timóteo 1:1-18

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
Daniel e Adalberto

86:1-17
87:1-7
88:1-18
89:1-13
89:14-37
89:38-52
90:1-1:16

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

25:17
25:18-19
25:20-22
25:23-24
25:25-27
25:28
26:1-2

ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
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No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
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Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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

Leitura Bíblica da Semana
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

Jeremias 28:1-29:32
Jeremias 30:1-31:26
Jeremias 31:27-32:44
Jeremias 33:1-34:22
Jeremias 35:1-36:32
Jeremias 37:1-38:28
Jeremias 39:1-41:18

I Timóteo 1:1-20
I Timóteo 2:1-15
I Timóteo 3:1-16
I Timóteo 4:1-16
I Timóteo 5:1-25
1Timóteo 6:1-21
2Timóteo 1:1-18

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
Daniel e Adalberto

86:1-17
87:1-7
88:1-18
89:1-13
89:14-37
89:38-52
90:1-1:16

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

25:17
25:18-19
25:20-22
25:23-24
25:25-27
25:28
26:1-2

ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
67% Realizado

0%

01 a 14/10

100 %
do orçado

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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
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Gerson Monteiro Camargo (In Memorian)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
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Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
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No Próximo Domingo, 28/10
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Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
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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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
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ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
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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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
Daniel e Adalberto

86:1-17
87:1-7
88:1-18
89:1-13
89:14-37
89:38-52
90:1-1:16

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

25:17
25:18-19
25:20-22
25:23-24
25:25-27
25:28
26:1-2

ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
67% Realizado

0%

01 a 14/10

100 %
do orçado

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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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

Leitura Bíblica da Semana
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Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo
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Jeremias 31:27-32:44
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2Timóteo 1:1-18
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Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
Daniel e Adalberto
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88:1-18
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25:23-24
25:25-27
25:28
26:1-2

ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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Jeremias 35:1-36:32
Jeremias 37:1-38:28
Jeremias 39:1-41:18
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I Timóteo 2:1-15
I Timóteo 3:1-16
I Timóteo 4:1-16
I Timóteo 5:1-25
1Timóteo 6:1-21
2Timóteo 1:1-18
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Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
Daniel e Adalberto
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88:1-18
89:1-13
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Provérbios
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Provérbios
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25:18-19
25:20-22
25:23-24
25:25-27
25:28
26:1-2

ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
67% Realizado
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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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br
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Não esqueça de entregar o comprovante bancário identificando as contribuições.
CNPJ DA PIBS: 00.318.790/0001-58
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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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
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da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.
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CNPJ DA PIBS: 00.318.790/0001-58

Leitura Bíblica da Semana
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

Jeremias 28:1-29:32
Jeremias 30:1-31:26
Jeremias 31:27-32:44
Jeremias 33:1-34:22
Jeremias 35:1-36:32
Jeremias 37:1-38:28
Jeremias 39:1-41:18

I Timóteo 1:1-20
I Timóteo 2:1-15
I Timóteo 3:1-16
I Timóteo 4:1-16
I Timóteo 5:1-25
1Timóteo 6:1-21
2Timóteo 1:1-18

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
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QUARTA-FEIRA - Culto de oração às 20h.
QUINTA-FEIRA - Mães Parceiras de Oração
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
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Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
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Ana Clara, Vanessa e Mikaella
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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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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Jeremias 39:1-41:18
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Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
Daniel e Adalberto
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ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
67% Realizado
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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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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

Leitura Bíblica da Semana
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

Jeremias 28:1-29:32
Jeremias 30:1-31:26
Jeremias 31:27-32:44
Jeremias 33:1-34:22
Jeremias 35:1-36:32
Jeremias 37:1-38:28
Jeremias 39:1-41:18

I Timóteo 1:1-20
I Timóteo 2:1-15
I Timóteo 3:1-16
I Timóteo 4:1-16
I Timóteo 5:1-25
1Timóteo 6:1-21
2Timóteo 1:1-18

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
Daniel e Adalberto

86:1-17
87:1-7
88:1-18
89:1-13
89:14-37
89:38-52
90:1-1:16

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

25:17
25:18-19
25:20-22
25:23-24
25:25-27
25:28
26:1-2

ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
67% Realizado

0%

01 a 14/10

100 %
do orçado

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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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

Leitura Bíblica da Semana
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

Jeremias 28:1-29:32
Jeremias 30:1-31:26
Jeremias 31:27-32:44
Jeremias 33:1-34:22
Jeremias 35:1-36:32
Jeremias 37:1-38:28
Jeremias 39:1-41:18

I Timóteo 1:1-20
I Timóteo 2:1-15
I Timóteo 3:1-16
I Timóteo 4:1-16
I Timóteo 5:1-25
1Timóteo 6:1-21
2Timóteo 1:1-18

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:
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Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
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Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
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No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
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ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
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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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
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Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
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Pastor: Washington Luiz da Silva
Pastores Eméritos:
Alexandre Gonçalves da Silva (In Memorian)
Gerson Monteiro Camargo (In Memorian)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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

Leitura Bíblica da Semana
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

Jeremias 28:1-29:32
Jeremias 30:1-31:26
Jeremias 31:27-32:44
Jeremias 33:1-34:22
Jeremias 35:1-36:32
Jeremias 37:1-38:28
Jeremias 39:1-41:18

I Timóteo 1:1-20
I Timóteo 2:1-15
I Timóteo 3:1-16
I Timóteo 4:1-16
I Timóteo 5:1-25
1Timóteo 6:1-21
2Timóteo 1:1-18
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Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
Daniel e Adalberto

86:1-17
87:1-7
88:1-18
89:1-13
89:14-37
89:38-52
90:1-1:16
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Provérbios
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Provérbios
Provérbios

25:17
25:18-19
25:20-22
25:23-24
25:25-27
25:28
26:1-2

ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com
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Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
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Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
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ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
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Pastor: Washington Luiz da Silva
Pastores Eméritos:
Alexandre Gonçalves da Silva (In Memorian)
Gerson Monteiro Camargo (In Memorian)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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25:17
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25:20-22
25:23-24
25:25-27
25:28
26:1-2

ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
67% Realizado

0%

01 a 14/10

100 %
do orçado

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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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

Leitura Bíblica da Semana
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

Jeremias 28:1-29:32
Jeremias 30:1-31:26
Jeremias 31:27-32:44
Jeremias 33:1-34:22
Jeremias 35:1-36:32
Jeremias 37:1-38:28
Jeremias 39:1-41:18

I Timóteo 1:1-20
I Timóteo 2:1-15
I Timóteo 3:1-16
I Timóteo 4:1-16
I Timóteo 5:1-25
1Timóteo 6:1-21
2Timóteo 1:1-18

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
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destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
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“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
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enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
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A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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2Timóteo 1:1-18
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Salmo
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Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
Daniel e Adalberto
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88:1-18
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25:17
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25:23-24
25:25-27
25:28
26:1-2

ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
67% Realizado

0%

01 a 14/10

100 %
do orçado

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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
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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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:
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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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
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e-mail: pibsobradinho@gmail.com
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br
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O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
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em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
Daniel e Adalberto
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26:1-2

ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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

Leitura Bíblica da Semana
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

Jeremias 28:1-29:32
Jeremias 30:1-31:26
Jeremias 31:27-32:44
Jeremias 33:1-34:22
Jeremias 35:1-36:32
Jeremias 37:1-38:28
Jeremias 39:1-41:18

I Timóteo 1:1-20
I Timóteo 2:1-15
I Timóteo 3:1-16
I Timóteo 4:1-16
I Timóteo 5:1-25
1Timóteo 6:1-21
2Timóteo 1:1-18

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
Daniel e Adalberto

86:1-17
87:1-7
88:1-18
89:1-13
89:14-37
89:38-52
90:1-1:16

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

25:17
25:18-19
25:20-22
25:23-24
25:25-27
25:28
26:1-2

ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
67% Realizado

0%

01 a 14/10

100 %
do orçado

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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
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São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
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No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
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De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
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ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
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Pastores Eméritos:
Alexandre Gonçalves da Silva (In Memorian)
Gerson Monteiro Camargo (In Memorian)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
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O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
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Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
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86:1-17
87:1-7
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89:14-37
89:38-52
90:1-1:16

Provérbios
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Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

25:17
25:18-19
25:20-22
25:23-24
25:25-27
25:28
26:1-2

ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
67% Realizado

0%

01 a 14/10

100 %
do orçado

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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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

Leitura Bíblica da Semana
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

Jeremias 28:1-29:32
Jeremias 30:1-31:26
Jeremias 31:27-32:44
Jeremias 33:1-34:22
Jeremias 35:1-36:32
Jeremias 37:1-38:28
Jeremias 39:1-41:18

I Timóteo 1:1-20
I Timóteo 2:1-15
I Timóteo 3:1-16
I Timóteo 4:1-16
I Timóteo 5:1-25
1Timóteo 6:1-21
2Timóteo 1:1-18

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
Daniel e Adalberto

86:1-17
87:1-7
88:1-18
89:1-13
89:14-37
89:38-52
90:1-1:16

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

25:17
25:18-19
25:20-22
25:23-24
25:25-27
25:28
26:1-2

ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
67% Realizado

0%

01 a 14/10

100 %
do orçado

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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
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No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
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Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
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Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
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A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
Daniel e Adalberto
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26:1-2

ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
67% Realizado

0%

01 a 14/10

100 %
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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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
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inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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CNPJ DA PIBS: 00.318.790/0001-58
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Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
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Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
Daniel e Adalberto
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88:1-18
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89:14-37
89:38-52
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Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

25:17
25:18-19
25:20-22
25:23-24
25:25-27
25:28
26:1-2

ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
67% Realizado

0%

01 a 14/10

100 %
do orçado

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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
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ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
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ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
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Alexandre Gonçalves da Silva (In Memorian)
Gerson Monteiro Camargo (In Memorian)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
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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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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1° e 3° SÁBADO - Alta Tensão - Adolescentes
ÚLTIMO SÁBADO - Estúdio 7 - Jovens
SÁBADOS - Mensageiras/Embaixadores do
Rei - às 14h.
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
Daniel e Adalberto
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ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
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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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
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São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
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No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
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Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
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Não esqueça de entregar o comprovante bancário identificando as contribuições.
CNPJ DA PIBS: 00.318.790/0001-58
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Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
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Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
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ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
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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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.
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Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.
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O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
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Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
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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!
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Gerson Monteiro Camargo (In Memorian)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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Sábado
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I Timóteo 5:1-25
1Timóteo 6:1-21
2Timóteo 1:1-18
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Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
Daniel e Adalberto
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25:28
26:1-2

ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
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No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
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Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
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faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
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ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
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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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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Rosiléia
Dinalva
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ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
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Pastores Eméritos:
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Gerson Monteiro Camargo (In Memorian)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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¨Culto Infantil 4 a 8:
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¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
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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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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Jeremias 39:1-41:18
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2Timóteo 1:1-18
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Salmo
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Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
Daniel e Adalberto
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88:1-18
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25:20-22
25:23-24
25:25-27
25:28
26:1-2

ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
67% Realizado
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01 a 14/10

100 %
do orçado

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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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

Leitura Bíblica da Semana
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

Jeremias 28:1-29:32
Jeremias 30:1-31:26
Jeremias 31:27-32:44
Jeremias 33:1-34:22
Jeremias 35:1-36:32
Jeremias 37:1-38:28
Jeremias 39:1-41:18

I Timóteo 1:1-20
I Timóteo 2:1-15
I Timóteo 3:1-16
I Timóteo 4:1-16
I Timóteo 5:1-25
1Timóteo 6:1-21
2Timóteo 1:1-18

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
Daniel e Adalberto

86:1-17
87:1-7
88:1-18
89:1-13
89:14-37
89:38-52
90:1-1:16

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

25:17
25:18-19
25:20-22
25:23-24
25:25-27
25:28
26:1-2

ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
67% Realizado

0%

01 a 14/10

100 %
do orçado

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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
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Pr. Washington Luiz da Silva
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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

Leitura Bíblica da Semana
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
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Sábado
Domingo

Jeremias 28:1-29:32
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Jeremias 35:1-36:32
Jeremias 37:1-38:28
Jeremias 39:1-41:18

I Timóteo 1:1-20
I Timóteo 2:1-15
I Timóteo 3:1-16
I Timóteo 4:1-16
I Timóteo 5:1-25
1Timóteo 6:1-21
2Timóteo 1:1-18
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Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
Daniel e Adalberto

86:1-17
87:1-7
88:1-18
89:1-13
89:14-37
89:38-52
90:1-1:16

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

25:17
25:18-19
25:20-22
25:23-24
25:25-27
25:28
26:1-2

ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
67% Realizado

0%

01 a 14/10

100 %
do orçado

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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.
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ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
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Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
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Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
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ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
Daniel e Adalberto
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ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
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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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
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Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
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inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
Daniel e Adalberto

86:1-17
87:1-7
88:1-18
89:1-13
89:14-37
89:38-52
90:1-1:16
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Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

25:17
25:18-19
25:20-22
25:23-24
25:25-27
25:28
26:1-2

ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
67% Realizado

0%

01 a 14/10

100 %
do orçado

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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
Daniel e Adalberto
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ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
67% Realizado

0%

01 a 14/10

100 %
do orçado

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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

CONTA BRB: Deposite o seu dízimo e sua oferta na agência 0107, C/C 107.613.570-3.
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Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:
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Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
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Silvio Queiroz e Jhonatas
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No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
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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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

PROJETO GABU: Banco do Brasil, agência 1226-2, C/C 53.552-4.
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Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.
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Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br
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ÚLTIMO SÁBADO - Estúdio 7 - Jovens
SÁBADOS - Mensageiras/Embaixadores do
Rei - às 14h.

EXPEDIENTE
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Site: www.pibsobradinho.org.br
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“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
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Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
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• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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

Leitura Bíblica da Semana
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
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Escala de Serviços
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¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
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Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
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Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
Daniel e Adalberto
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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.

EXPEDIENTE
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Site: www.pibsobradinho.org.br
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
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ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
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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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
Daniel e Adalberto
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89:14-37
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Provérbios
Provérbios
Provérbios

25:17
25:18-19
25:20-22
25:23-24
25:25-27
25:28
26:1-2

ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
67% Realizado

0%

01 a 14/10

100 %
do orçado

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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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Jeremias 35:1-36:32
Jeremias 37:1-38:28
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2Timóteo 1:1-18
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Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
Daniel e Adalberto
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25:28
26:1-2

ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
67% Realizado
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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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
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após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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

Leitura Bíblica da Semana
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

Jeremias 28:1-29:32
Jeremias 30:1-31:26
Jeremias 31:27-32:44
Jeremias 33:1-34:22
Jeremias 35:1-36:32
Jeremias 37:1-38:28
Jeremias 39:1-41:18

I Timóteo 1:1-20
I Timóteo 2:1-15
I Timóteo 3:1-16
I Timóteo 4:1-16
I Timóteo 5:1-25
1Timóteo 6:1-21
2Timóteo 1:1-18

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:
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Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
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No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
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ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
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Pastores Eméritos:
Alexandre Gonçalves da Silva (In Memorian)
Gerson Monteiro Camargo (In Memorian)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
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Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br
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1° e 3° SÁBADO - Alta Tensão - Adolescentes
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SÁBADOS - Mensageiras/Embaixadores do
Rei - às 14h.
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A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
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chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
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SÁBADOS - Mensageiras/Embaixadores do
Rei - às 14h.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
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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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
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Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
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ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
67% Realizado
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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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
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São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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

Leitura Bíblica da Semana
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2Timóteo 1:1-18
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Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
Daniel e Adalberto
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88:1-18
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89:14-37
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25:17
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25:20-22
25:23-24
25:25-27
25:28
26:1-2

ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
67% Realizado
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do orçado

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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
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São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
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MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

CONTA BRB: Deposite o seu dízimo e sua oferta na agência 0107, C/C 107.613.570-3.
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Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:
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Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
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No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
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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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
67% Realizado

0%

01 a 14/10

100 %
do orçado

Organizada no dia 8 de dezembro de 1959
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Gerson Monteiro Camargo (In Memorian)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!
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anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.
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Rei - às 14h.
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A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
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chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
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1° e 3° SÁBADO - Alta Tensão - Adolescentes
ÚLTIMO SÁBADO - Estúdio 7 - Jovens
SÁBADOS - Mensageiras/Embaixadores do
Rei - às 14h.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
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Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
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e-mail: pibsobradinho@gmail.com
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
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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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
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Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
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A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
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Daniel e Adalberto

86:1-17
87:1-7
88:1-18
89:1-13
89:14-37
89:38-52
90:1-1:16

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

25:17
25:18-19
25:20-22
25:23-24
25:25-27
25:28
26:1-2

ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
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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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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e com notas baixas em relacionamentos.
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No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
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Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
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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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
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Alexandre Gonçalves da Silva (In Memorian)
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Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
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A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
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No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
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Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
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“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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

Leitura Bíblica da Semana
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Jeremias 30:1-31:26
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Jeremias 37:1-38:28
Jeremias 39:1-41:18

I Timóteo 1:1-20
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I Timóteo 5:1-25
1Timóteo 6:1-21
2Timóteo 1:1-18
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Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
Daniel e Adalberto
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88:1-18
89:1-13
89:14-37
89:38-52
90:1-1:16
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Provérbios
Provérbios

25:17
25:18-19
25:20-22
25:23-24
25:25-27
25:28
26:1-2

ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
67% Realizado
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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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
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e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
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A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
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CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
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ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
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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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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Parabéns!
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anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
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da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.
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mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
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terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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

Leitura Bíblica da Semana
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

Jeremias 28:1-29:32
Jeremias 30:1-31:26
Jeremias 31:27-32:44
Jeremias 33:1-34:22
Jeremias 35:1-36:32
Jeremias 37:1-38:28
Jeremias 39:1-41:18

I Timóteo 1:1-20
I Timóteo 2:1-15
I Timóteo 3:1-16
I Timóteo 4:1-16
I Timóteo 5:1-25
1Timóteo 6:1-21
2Timóteo 1:1-18

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
Daniel e Adalberto

86:1-17
87:1-7
88:1-18
89:1-13
89:14-37
89:38-52
90:1-1:16

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

25:17
25:18-19
25:20-22
25:23-24
25:25-27
25:28
26:1-2

ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
67% Realizado

0%

01 a 14/10

100 %
do orçado

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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
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Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
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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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
67% Realizado
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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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
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¨Recepção:
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“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
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destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
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No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
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ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
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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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
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destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
67% Realizado

0%

01 a 14/10

100 %
do orçado

Organizada no dia 8 de dezembro de 1959
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Pastores Eméritos:
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Gerson Monteiro Camargo (In Memorian)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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

Leitura Bíblica da Semana
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

Jeremias 28:1-29:32
Jeremias 30:1-31:26
Jeremias 31:27-32:44
Jeremias 33:1-34:22
Jeremias 35:1-36:32
Jeremias 37:1-38:28
Jeremias 39:1-41:18

I Timóteo 1:1-20
I Timóteo 2:1-15
I Timóteo 3:1-16
I Timóteo 4:1-16
I Timóteo 5:1-25
1Timóteo 6:1-21
2Timóteo 1:1-18

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
Daniel e Adalberto

86:1-17
87:1-7
88:1-18
89:1-13
89:14-37
89:38-52
90:1-1:16

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

25:17
25:18-19
25:20-22
25:23-24
25:25-27
25:28
26:1-2

ATIVIDADES REGULARES

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
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estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
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Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
Daniel e Adalberto
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ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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

Leitura Bíblica da Semana
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

Jeremias 28:1-29:32
Jeremias 30:1-31:26
Jeremias 31:27-32:44
Jeremias 33:1-34:22
Jeremias 35:1-36:32
Jeremias 37:1-38:28
Jeremias 39:1-41:18

I Timóteo 1:1-20
I Timóteo 2:1-15
I Timóteo 3:1-16
I Timóteo 4:1-16
I Timóteo 5:1-25
1Timóteo 6:1-21
2Timóteo 1:1-18

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
Daniel e Adalberto

86:1-17
87:1-7
88:1-18
89:1-13
89:14-37
89:38-52
90:1-1:16

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

25:17
25:18-19
25:20-22
25:23-24
25:25-27
25:28
26:1-2

ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
67% Realizado

0%

01 a 14/10

100 %
do orçado

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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
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enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
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anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
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Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
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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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
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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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
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braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
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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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

PROJETO GABU: Banco do Brasil, agência 1226-2, C/C 53.552-4.
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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¨Diáconos:
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1° e 3° SÁBADO - Alta Tensão - Adolescentes
ÚLTIMO SÁBADO - Estúdio 7 - Jovens
SÁBADOS - Mensageiras/Embaixadores do
Rei - às 14h.

EXPEDIENTE
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
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ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
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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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
Daniel e Adalberto
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25:20-22
25:23-24
25:25-27
25:28
26:1-2

ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
67% Realizado

0%

01 a 14/10

100 %
do orçado

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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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

Leitura Bíblica da Semana
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

Jeremias 28:1-29:32
Jeremias 30:1-31:26
Jeremias 31:27-32:44
Jeremias 33:1-34:22
Jeremias 35:1-36:32
Jeremias 37:1-38:28
Jeremias 39:1-41:18

I Timóteo 1:1-20
I Timóteo 2:1-15
I Timóteo 3:1-16
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I Timóteo 5:1-25
1Timóteo 6:1-21
2Timóteo 1:1-18
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Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
Daniel e Adalberto

86:1-17
87:1-7
88:1-18
89:1-13
89:14-37
89:38-52
90:1-1:16
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Provérbios
Provérbios

25:17
25:18-19
25:20-22
25:23-24
25:25-27
25:28
26:1-2

ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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12, 36).
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estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
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Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

CONTA BRB: Deposite o seu dízimo e sua oferta na agência 0107, C/C 107.613.570-3.
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¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
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¨Projeção/Transm.:
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¨Recepção:
¨Segurança:
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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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
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Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
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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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
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Pastor: Washington Luiz da Silva
Pastores Eméritos:
Alexandre Gonçalves da Silva (In Memorian)
Gerson Monteiro Camargo (In Memorian)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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Sábado
Domingo

Jeremias 28:1-29:32
Jeremias 30:1-31:26
Jeremias 31:27-32:44
Jeremias 33:1-34:22
Jeremias 35:1-36:32
Jeremias 37:1-38:28
Jeremias 39:1-41:18

I Timóteo 1:1-20
I Timóteo 2:1-15
I Timóteo 3:1-16
I Timóteo 4:1-16
I Timóteo 5:1-25
1Timóteo 6:1-21
2Timóteo 1:1-18

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
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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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.
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1ª SEXTA-FEIRA - Vigília de oração às 20h.
1° e 3° SÁBADO - Alta Tensão - Adolescentes
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
Daniel e Adalberto
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ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
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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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
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terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:
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Vanessa e Pedro
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Queomides e Ivone
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Silvio Queiroz e Jhonatas
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No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
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ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
67% Realizado

0%

01 a 14/10

100 %
do orçado

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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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
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em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
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Alexandre Gonçalves da Silva (In Memorian)
Gerson Monteiro Camargo (In Memorian)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Zoraine
Freitas Brito Oliveira; 26 - Luciana de
Oliveira Pinto; Maria Alves de Oliveira; 27
- Elisaldo Alcântara Menezes Filho;
Casamento: 27 - Queomides e Patrícia.
Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o nosso Ágape de natal,
anote em sua agenda essa data especial.
Será aqui na PIBS, às 20h. Participe!

CULTO DO JOVENS: No próximo sábado,
no Colégio da PIBS teremos o culto dos
Jovens às 20h. Participe!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério
da família venderá deliciosas marmitas hoje
após o culto da manhã. Participe!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55MIN. Venha e Deus surpreenderá
você.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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

Leitura Bíblica da Semana
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

Jeremias 28:1-29:32
Jeremias 30:1-31:26
Jeremias 31:27-32:44
Jeremias 33:1-34:22
Jeremias 35:1-36:32
Jeremias 37:1-38:28
Jeremias 39:1-41:18

I Timóteo 1:1-20
I Timóteo 2:1-15
I Timóteo 3:1-16
I Timóteo 4:1-16
I Timóteo 5:1-25
1Timóteo 6:1-21
2Timóteo 1:1-18

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 21/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 28/10
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Adriana, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
Daniel e Adalberto

86:1-17
87:1-7
88:1-18
89:1-13
89:14-37
89:38-52
90:1-1:16

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

25:17
25:18-19
25:20-22
25:23-24
25:25-27
25:28
26:1-2

ATIVIDADES REGULARES

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
pibsobradinho@gmail.com

Email:

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO - 2018
67% Realizado
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01 a 14/10
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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)

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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As Expectativas do Momento
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Credeme que eu estou no Pai, e o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
mesmas obras. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos
da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles” (João 14.1,
12, 36).
Esse mundão está de cabeça para baixo na vida econômica, política,
social, acadêmica, moral e espiritual. Tudo está fora do eixo. O desequilíbrio se
concretiza em desajustes de milhões de desempregados, política e políticos
enlameados na corrupção, violência assustadora, predomínio das facções,
inversões dos valores na família, índice elevado de depressivos, suicídios e
terrorismo. Há fadiga sobre todos os aspectos.
A nação trouxe sobre si uma onda de maldição como resposta do seu
estilo de vida e se movimenta sem noção de minutos ou quilômetros; parece ter
destino incerto, desconhecido e de dúvidas aterrorizantes. Por isso, as pessoas
recuam face aos conflitos, recuam apavorados com a violência voraz, sem segurança
e com notas baixas em relacionamentos.
São evidentes fracassos que não impedem de emergir necessidades que
os impulsionam a lutar pela sobrevivência, segurança, significado e autorrealização.
No entanto, somos impelidos ao confinamento que surge do medo e das incertezas.
O resultado é visto em pessoas ansiosas, apreensivas, inseguras, preocupadas e
inquietas.
Em face de tudo isso, para onde iremos nós? O texto sugere: corra para os
braços de Deus! Será o momento de nos enchermos e respirarmos a glória do
Senhor. Isso é um passo de fé. Portanto: Desvie o seu olhar de si mesmo e busque
em Deus o que só ele pode fazer por você. Reconheça Deus, o soberano Senhor.
Ele afirmou: “o Senhor teu Deus está contigo”.
Volte-se para Ele. “vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos”.
Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo: “vinde a mim”, ore para que Deus o
faça ver Jesus como irresistivelmente, verdadeiro e belo. Ore para que você o ouça
chamando-o assim como Lázaro ouviu Jesus quando estava morto: “Jesus bradou
em alta voz: Lázaro! Venha para fora!”. Aproveite o momento e venha para Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho-DF, 21 de outubro de 2018.

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental
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“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h
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Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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
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Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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
Abro mão do que sou
Meus desejos eu dou
Quero em tudo, Senhor Te adorar
Mais que fama e poder
Quero Te conhecer, Senhor
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Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental
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Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
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Ministério de Comunicações
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Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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
Abro mão do que sou
Meus desejos eu dou
Quero em tudo, Senhor Te adorar
Mais que fama e poder
Quero Te conhecer, Senhor
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teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
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“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
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Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
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Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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
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O que eu sou
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Diante da Tua glória eu me humilharei
Vou encontrar o que precisar
Em Teu eterno amor
Em Teu eterno amor
Abro mão do que sou
Meus desejos eu dou
Quero em tudo, Senhor Te adorar
Mais que fama e poder
Quero Te conhecer, Senhor
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teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental
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Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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
Abro mão do que sou
Meus desejos eu dou
Quero em tudo, Senhor Te adorar
Mais que fama e poder
Quero Te conhecer, Senhor
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Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
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Ministério de Comunicações
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Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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
Abro mão do que sou
Meus desejos eu dou
Quero em tudo, Senhor Te adorar
Mais que fama e poder
Quero Te conhecer, Senhor
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Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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
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Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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
Abro mão do que sou
Meus desejos eu dou
Quero em tudo, Senhor Te adorar
Mais que fama e poder
Quero Te conhecer, Senhor
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Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.
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ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
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Igreja em Ação
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Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
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João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
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Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros
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eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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
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Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4
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Poderá me afastar de Ti
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com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA
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3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4
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Jesus,incomparável amor
Que me resgatou
Mestre, hoje e pra sempre
Tua face eu buscarei

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
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“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental
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Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
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Instrumental
Ministério de Comunicações
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Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental
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Noite - 19h
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Saudações e Boas Vindas
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Instrumental
Ministério de Comunicações
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Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental
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Noite - 19h
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Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
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Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
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Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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
Abro mão do que sou
Meus desejos eu dou
Quero em tudo, Senhor Te adorar
Mais que fama e poder
Quero Te conhecer, Senhor
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segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental
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Processional
Saudações e Boas Vindas
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Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.
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Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”
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1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”
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b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
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sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental
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Ministério de Comunicações
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Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental
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Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
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Instrumental
Ministério de Comunicações
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Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
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Igreja em Ação
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Momento de Oração
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“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
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Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros
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Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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
Abro mão do que sou
Meus desejos eu dou
Quero em tudo, Senhor Te adorar
Mais que fama e poder
Quero Te conhecer, Senhor
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“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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
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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
Abro mão do que sou
Meus desejos eu dou
Quero em tudo, Senhor Te adorar
Mais que fama e poder
Quero Te conhecer, Senhor
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“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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
Abro mão do que sou
Meus desejos eu dou
Quero em tudo, Senhor Te adorar
Mais que fama e poder
Quero Te conhecer, Senhor
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Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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
Abro mão do que sou
Meus desejos eu dou
Quero em tudo, Senhor Te adorar
Mais que fama e poder
Quero Te conhecer, Senhor
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Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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
Abro mão do que sou
Meus desejos eu dou
Quero em tudo, Senhor Te adorar
Mais que fama e poder
Quero Te conhecer, Senhor
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“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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
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Diante da Tua glória eu me humilharei
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Em Teu eterno amor
Em Teu eterno amor
Abro mão do que sou
Meus desejos eu dou
Quero em tudo, Senhor Te adorar
Mais que fama e poder
Quero Te conhecer, Senhor
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teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
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Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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
Abro mão do que sou
Meus desejos eu dou
Quero em tudo, Senhor Te adorar
Mais que fama e poder
Quero Te conhecer, Senhor
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“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental
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Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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
Abro mão do que sou
Meus desejos eu dou
Quero em tudo, Senhor Te adorar
Mais que fama e poder
Quero Te conhecer, Senhor
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Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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
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Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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
Abro mão do que sou
Meus desejos eu dou
Quero em tudo, Senhor Te adorar
Mais que fama e poder
Quero Te conhecer, Senhor
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teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”
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“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
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“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
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ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
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Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.
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Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
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1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
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Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
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Saudações e Boas Vindas
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Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental
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Saudações e Boas Vindas
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Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
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Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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
Abro mão do que sou
Meus desejos eu dou
Quero em tudo, Senhor Te adorar
Mais que fama e poder
Quero Te conhecer, Senhor
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“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
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Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros
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“Em que direção pretendes ir?”
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“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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
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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
Abro mão do que sou
Meus desejos eu dou
Quero em tudo, Senhor Te adorar
Mais que fama e poder
Quero Te conhecer, Senhor
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segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 75.1,9

“Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto; os que invocam o
teu nome anunciam as tuas maravilhas. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei
louvores ao Deus de Jacó”

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Graças, Senhor” e “Ele é exaltado”
Atos 2.46,47

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos”.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que a PIBS se torne relevante e capaz de impactar a nossa
cidade com a sua vida de ser igreja;
2. Ore pelas oportunidades que surgem para servir, influenciar e testemunhar o
Evangelho;
3. Peça ao Senhor que nos dê um coração compassivo e disponível para atender às
necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas à nossa volta.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Leitura e aprovação da ATA
Oração
Encerramento
Poslúdio

Instrumental
Salmos 76.1-4

“Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a
sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o
escudo, a espada, e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes
eternos”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico
Momento de Oração

Instrumental
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
João 14.1,11 e 12.36

1. Suplique ao Senhor intervenção sobre a condição econômica, política, moral e espiritual do
Brasil.
2. Peça ao Senhor para guardar a igreja evangélica brasileira para não recuar, amedrontada,
diante das provações que virão.
3. Ore por atenção para se ouvir a voz de Jesus, a chamar.

Canto Congregacional

“Reina em mim” e ”Eu me alegro em ti”,
“Ao único”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Orador e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
II Pe 3.3 e Mateus 11.28
“Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando
segundo as suas próprias concupiscências - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
2.1 Homologação da Comissão de Membros
2.2 Ofertas Especiais
3. Parecer da comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Mensagem
“Em que direção pretendes ir?”
Canto Congregacional

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eterno amor”

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

Instrumental

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”
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“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
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“Reina em mim”
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.

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.
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Reina em mim com Teu poder.
Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus.
Tu és o Senhor de tudo o que sou.
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“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
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Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”
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Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)
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Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
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Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
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meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
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Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
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É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
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Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
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Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
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vem reinar em mim, Senhor.

Sobre o meu pensar, tudo que eu falar
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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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
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há alguém que atende a tua oração:
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vem reinar em mim, Senhor.

Sobre o meu pensar, tudo que eu falar
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Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:
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“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
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Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:
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A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.
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Adoramos o teu nome
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por tantas bênçãos que eu não posso ver.
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e o meu louvor,
com as mãos aos céus,
Louvo-te, Senhor.
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Graças dou.

Tens feito tanto por mim,
da escuridão tua luz me tirou.
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Por teu Amor e perdão,
por meus pecados levados na cruz.
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Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu, eu louvarei.
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Eu sou dele, e a vida que ele me traz
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A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
Aqui diante de Ti,
eu tenho tanto pra te agradecer.
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2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
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3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
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eu tenho tanto pra te agradecer.
Graças dou. Graças dou.
O que me deste, Senhor,
por tantas bênçãos que eu não posso ver.
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com as mãos aos céus,
Louvo-te, Senhor.
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Pai, faz-nos um,
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que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.
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Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
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há alguém que atende a tua oração:
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2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
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Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
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Eu não terei do que ter medo.
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Não há outro a quem eu ame.
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Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
Aqui diante de Ti,
eu tenho tanto pra te agradecer.
Graças dou. Graças dou.
O que me deste, Senhor,
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com as mãos aos céus,
Louvo-te, Senhor.

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

Tens feito tanto por mim,
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Por teu Amor e perdão,
por meus pecados levados na cruz.
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Ele é exaltado, pra sempre exaltado seu nome louvarei.
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Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu ( aleluia)
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Pra que o mundo saiba
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é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
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1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
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Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
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Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
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Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.
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Por teu Amor e perdão,
por meus pecados levados na cruz.
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Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu, eu louvarei.
Ele é exaltado, pra sempre exaltado seu nome louvarei.
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glorifiquem seu santo nome.
Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu ( aleluia)
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Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
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2- Oh, como é bom!
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irmanados em Paz!
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é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
Sobre toda a terra Tu és o Rei.
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol.
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Sobre o meu pensar, tudo que eu falar
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Tu és para mim mais que tudo aqui.
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.
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“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
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“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
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Oh, como é bom
Nós vivermos todos
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Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
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há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
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Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.
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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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
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Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
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Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
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Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
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glorifiquem seu santo nome.
Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu ( aleluia)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.
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Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
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Meus pés só na rocha firmarei.
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da escuridão tua luz me tirou.
Graças dou. Graças dou.
Por teu Amor e perdão,
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que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.
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“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
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Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”
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“Graças, Senhor”
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.

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

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
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Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
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“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.
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Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
Sobre toda a terra Tu és o Rei.
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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.
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Vem reinar em mim, Senhor.
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Eu não terei do que ter medo.
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Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
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Meu abrigo torre forte
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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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.
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A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”
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“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)
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2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
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há alguém que atende a tua oração:
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2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
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meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
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Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
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Ao único que é digno de receber
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Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
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Graças dou. Graças dou.
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por tantas bênçãos que eu não posso ver.
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e o meu louvor,
com as mãos aos céus,
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da escuridão tua luz me tirou.
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por meus pecados levados na cruz.
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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.
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Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
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Nós vivermos todos
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Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
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1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
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Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
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3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
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é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
Sobre toda a terra Tu és o Rei.
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Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus.
Tu és o Senhor de tudo o que sou.
Vem reinar em mim, Senhor.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.
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A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”
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Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
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Uma coisa só meu desejo é:
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por meus pecados levados na cruz.
Graças dou. Graças dou.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.
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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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
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Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
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eu tenho tanto pra te agradecer.
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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.

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

“Ele é exaltado”
Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu, eu louvarei.
Ele é exaltado, pra sempre exaltado seu nome louvarei.
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quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”
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Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
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Tu és para mim mais que tudo aqui.
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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
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Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
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1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
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2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
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é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
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É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
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há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
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Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”
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Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
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É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
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Pois é ele teu Mestre e Senhor.
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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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.
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Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.
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eu tenho tanto pra te agradecer.
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por tantas bênçãos que eu não posso ver.
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Com meu coração
e o meu louvor,
com as mãos aos céus,
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É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.
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ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”
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“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.
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“Graças, Senhor”
Aqui diante de Ti,
eu tenho tanto pra te agradecer.
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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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”
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“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
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1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.
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“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.
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“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”
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Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
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Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
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Pra que o mundo saiba
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Nós vivermos todos
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Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”
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Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
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Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.
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com as mãos aos céus,
Louvo-te, Senhor.

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

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
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“Eu me alegro em Ti”
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Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.
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Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”
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“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
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“Reina em mim”
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.

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.
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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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
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Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”
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Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
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Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
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Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
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Pra que o mundo saiba
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meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”
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Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
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Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
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2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
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Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.
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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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
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Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
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Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
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Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
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“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
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Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
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Nós vivermos todos
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é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.
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Sobre toda a terra Tu és o Rei.
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol.
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vem reinar em mim, Senhor.
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Meus pés só na rocha firmarei.
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Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
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Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
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com as mãos aos céus,
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da escuridão tua luz me tirou.
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Por teu Amor e perdão,
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Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu ( aleluia)
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“Pai, faz-nos um (564 HCC)”
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que enviaste Jesus.
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irmanados em Paz!
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há alguém que atende a tua oração:
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Tua vida é Cristo que agora conduz,
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3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
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Sobre toda a terra Tu és o Rei.
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol.
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Tu és o Senhor de tudo o que sou.
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Eu não terei do que ter medo.
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por tantas bênçãos que eu não posso ver.
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com as mãos aos céus,
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Graças dou. Graças dou.
Por teu Amor e perdão,
por meus pecados levados na cruz.
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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.
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Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
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Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.
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Oh, como é bom
Nós vivermos todos
irmanados em Paz!
Oh, como é bom!
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é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
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ele é meu e também teu Senhor.
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há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
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“Reina em mim”
Sobre toda a terra Tu és o Rei.
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Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
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Aqui diante de Ti,
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por tantas bênçãos que eu não posso ver.
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vem reinar em mim, Senhor.

Sobre o meu pensar, tudo que eu falar
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Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
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Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
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O que me deste, Senhor,
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Com meu coração
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com as mãos aos céus,
Louvo-te, Senhor.
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da escuridão tua luz me tirou.
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Por teu Amor e perdão,
por meus pecados levados na cruz.
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“Ele é exaltado”
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)
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Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
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Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
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2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom
Nós vivermos todos
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Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

Sobre o meu pensar, tudo que eu falar
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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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
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Aqui diante de Ti,
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O que me deste, Senhor,
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e o meu louvor,
com as mãos aos céus,
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Tens feito tanto por mim,
da escuridão tua luz me tirou.
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Por teu Amor e perdão,
por meus pecados levados na cruz.
Graças dou. Graças dou.
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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)
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Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
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que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.
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irmanados em Paz!
Oh, como é bom!

“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”
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“Graças, Senhor”
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.

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.

“Ele é exaltado”
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)

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
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A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
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Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

“Reina em mim”
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.

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.

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.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Eterno amor”

