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Organizada no dia 8 de dezembro de 1959
Pastor: Washington Luiz da Silva

Pastores Eméritos:
Alexandre Gonçalves da Silva (In Memorian)

Gerson Monteiro Camargo (In Memorian)

Escala de Serviços

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - FEVEREIRO - 2019

0 %
100 %

do orçado

Informativo

Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

ANIVERSARIANTES: 18- Neuzanira da Silva
Carvalho Batista; 19- Jhonatas Silva do
Nascimento; 20- Adalberto Alves de Oliveira;
Benjamim Mendes Siqueira; Carolina Ednara
Moreira Machado Aguiar; 22- Renan Guedes
Hart; 23- Maria Júlia dos Santos. Parabéns!

LEITURA BÍBLICA: O Pr. Washington Luiz
parabeniza a todos que aceitaram o desafio de
ler o Livro de Daniel, e o leram. Agora, renova o
desafio para a leitura do Evangelho de Lucas,
que tem 24 capítulos. Desafio Lançado,
Participe!

CAMPANHA AUDIOVISUAL: Primeira etapa
da Campanha da oferta para o Ministério da
Adoração e Comunicação. O Alvo é de R$
25.000,00. Essa etapa encerra no dia 10.03.19.

ATIVIDADES REGULARES

EXPEDIENTE

01 a 10/02

Neste domingo, 17/02 No Próximo Domingo, 24/02

Êxodo 35:20-36:38
Êxodo 37:1-38:31
Êxodo 39:1-40:38
Levítico 1:1-3:17
Levítico 4:1-5:19
Levítico 6:1-7:27
Levítico 7:28-9:6

Salmo 34:1-10
Salmo 34:11-22
Salmo  35:1:16
Salmo 35:17-28
Salmo 36:1-12
Salmo 37:1-11
Salmo 37:12-29

Provérbios  9:7-8
Provérbios  9:9-10
Provérbios 9:11-12
Provérbios 9:13-18
Provérbios  10:1-2
Provérbios  10:3-4
Provérbios  10:5

Você é uma pessoa feliz?.

            A confusão de valores impede que as pessoas compreendam a importância
que o amor e a compaixão têm em relação à felicidade. Li uma história que exemplifica
esse ponto.

“Era uma vez um sábio que vivia em um pequeno vilarejo. Todas as pessoas
locais tinham grande respeito por esse homem. Sempre que tinham algum problema
iam pedir-lhe conselhos. No decurso de uma de suas palavras, o velho sábio prometeu
às pessoas do vilarejo que lhes mostraria o caminho para a felicidade. Então lhes
pediu que lhe mandassem um representante, alguém que achassem ser a pessoa
mais feliz da aldeia. O povo reuniu-se para debater o assunto e a conclusão foi que
a pessoa mais bonita certamente seria a mais feliz. Escolheram, por unanimidade,
uma linda jovem senhora e enviaram-na como seu representante. Ao ver a linda
mulher, o sábio voltou as costas. Não proferiu palavra; seu silêncio foi uma negação
clara. O povo reuniu-se outra vez. Desta vez concluíram que a pessoa mais rica seria
a mais feliz. Escolheram o homem mais rico e enviaram-no ao sábio. Ao ver a segunda
escolha, o sábio ficou totalmente desanimado. Começou a andar em direção a um
campo, e várias pessoas o seguiram. De súbito, ele parou. Ao lado da estrada, um
menino chorava, segurando nas mãos um pardal que morria. - Por que choras? –
perguntou o sábio. Entre soluços e lágrimas o garoto respondeu: - Eu estava andando
por este campo. Enquanto andava vi este pardal. Está tão mal! Fiz tudo o que pude
a fim de conservar-lhe a vida. Mas ele ainda está morrendo. Um sorriso de
compreensão estampou-se no rosto do velho. Voltando-se para os que o seguiram,
o sábio explicou: - Eis o caminho para a felicidade: compaixão e amor aos outros”.

Vivemos numa sociedade sem amor, sem o toque da compaixão sincera; a
família já não tem tanto apreço, parecem pessoas sem raízes que flutuam diante dos
problemas, insatisfeitas com a vida. Neste cenário de desilusão, nós precisamos
rever o nosso conceito de amor e a compaixão que proporciona felicidade em via de
mão dupla.

          De seu pastor e amigo
    Washington Luiz da Silva

Leitura Bíblica da Semana

CONTA BRB: Deposite o seu dízimo e sua oferta na agência  0107, C/C 107.613.570-3.
   Não esqueça de entregar o comprovante bancário identificando as contribuições.

CNPJ DA PIBS: 00.318.790/0001-58

PROJETO GABU: Banco do Brasil, agência 1226-2, C/C 53.552-4.
Atenção! Essa conta é exclusiva para o projeto. Não deposite dízimos e ofertas!

Abinaldo e Diná
Rosiléia
Débora Nascimento
Vanessa e Pedro
Fernanda, Gabi e Louedja
Adalberto e Ivone Naves
Daniel, Ricardo e Iron
Valdivino e Valmi
Olinda
Paulo Lôbo e Givanildo

Miriã e Ana Cláudia
Oliene
Robertina
Rosiléia e Gabriela
Márcia, Norma e Alessandra
Valdivino e Rosiléia
Ana Clara, Valdivino e Vanessa
Bruno e Helma/ Nadir e Welida
Diná
Clesson e Paulo José

DOMINGO - Escola Bíblica às 9h; Culto de
adoração às 10h25; Culto de adoração às 19h.
TERÇA-FEIRA -   Reunião de oração  às 15h.
QUARTA-FEIRA - Culto de oração às 20h.
QUINTA-FEIRA - Mães Parceiras de Oração
- Reunião às 17h.
1ª SEXTA-FEIRA - Vigília de oração  às 20h.
1° e 3° SÁBADO - Alta Tensão - Adolescentes
ÚLTIMO SÁBADO - Estúdio 7 - Jovens
SÁBADOS - Mensageiras/Embaixadores do
Rei - às 14h.

• Audiências:  a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)

Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
Email: pibsobradinho@gmail.com

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

VIGÍLIA: No dia 22/02, das 21h às 00h  o
Ministério de Adoração estará em Vigília no
templo da PIBS.   Convidamos a todos.

BAZAR MISSIONÁRIO: Se você tem roupas,
calçados, acessórios, utensílios domésticos e
brinquedos, que não usa mais e estão em bom
estado de conservação, colabore com o bazar
missionário fazendo doações, que podem ser
deixadas na secretaria da igreja. Favor identificar
que é para o bazar missionário. O bazar será
realizado em abril na Quadra da PIBS. Participe!

VIOLINOS: O Espaço Vida e Arte está
precisando de doação de violinos para novos
alunos. Informações: M.M. Renan.

ABRACE COM ARTE:
Nosso objetivo é atender crianças, adolescentes
e jovens carentes através do ensino da música.
Hoje já somos 6 adotantes e você pode fazer
parte! Quer saber mais? Procure o M.M. Renan.

Email do Min. de Comunicações: comunicacoes@pibsobradinho.org.br

Mateus 27:32-66
Mateus 28:1-20
Marcos 1:1-28
Marcos 1:29-2-12
Marcos 2:13-3:6
Marcos 3:7-30
Marcos 3:31-4:25

40% Realizado



ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19hManhã - 10h25min

Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo Culto
Prelúdio Instrumental
Recitativo Bíblico Jeremias 17.5,7

Canto Congregacional “Onipotente Rei (06 HCC)”
Oração Visitante, Bens e Vidas
Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Momento de Oração

Recitativo Bíblico  Jeremias 17.7,8

Canto Congregacional                                       “Grande e Glorioso”, “Deus é fiel, Doce Nome
e Rompendo em fé”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Culto Infantil ( Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico Salmos 1.1-6

Mensagem        “Como ser feliz?” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Eu me alegro em Ti”

Oração
Poslúdio Instrumental

Processional                      Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo Culto
Igreja em Ação Ministério de comunicações
Prelúdio Instrumental
Recitativo Bíblico Colossenses 3.15

Canto Congregacional “Graças, Senhor”

Motivos de Oração

Recitativo Bíblico Jonas 2.9

Dedicação de Dízimos e Ofertas “Graças dou por minha vida (419 HCC)”
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

Canto Congregacional “Em Espírito, em verdade”

Leitura e aprovação da Ata
Oração
Poslúdio Instrumental

"Assim diz o Senhor: Maldito o varão que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta
o seu coração do Senhor! Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor."

1.  Agradecer pela provisão de Deus para a Igreja;
2.   Ore pela vida financeira dos membros;
3.   Ore  consagrando ao Senhor os nossos bens.

“E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos
corações; e sede agradecidos.”

“Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento; o que votei pagarei. Do Senhor
vem a salvação.”

1.   Ore pelo entendimento de como encontrar uma vida feliz;
2.    Suplique ao Senhor forças para renunciar comportamentos escravizadores;
3.    Interceda por aqueles que precisam fazer uma escolha entre a vida escravizadora e a vida
      com Jesus.

"Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque é como a árvore
plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o

calor, mas a sua folha fica verde; e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto."

1.  Ministério de Finanças
a. Parecer do Exames de Contas
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exames  de Contas

2. Outros assuntos
3. Parecer da Comissão de Membros

PASTOR:

TODOS:

MULHERES:

TODOS:

Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se
detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores;

Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Pois será
como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação
própria, e cuja folha não cai; e tudo quanto fizer prosperará.

Não  são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha.
Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos
justos;

Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz
à ruína.

Em espírito, em verdade
Te adoramos, te adoramos.

Rei dos reis e Senhor
Te entregamos nosso viver.

bis
Pra te adorar, ó Rei dos reis,
Foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
Meu prazer é te louvar,
Meu prazer é estar nos átrios do Senhor,
Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.

bis

}

}

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.

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.

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte

todo tempo meu socorro vem de 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:
Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.

Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:



Noite - 19h
“Onipotente Rei (06 HCC)”

“Grande Glorioso”

“Deus é fiel, DoceNome e Rompendo em fé”

“Eu me alegro em Ti”

Manhã - 10h25min

“Graças, Senhor”

“Graças dou por minha vida (419 HCC)”

“Em Espírito, em Verdade”

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.

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.

1- Graças dou por minha vida
que Jesus já transformou
e também por meu futuro
e por tudo o que passou;
pelas bênçãos derramadas,
pelo amor, pela aflição,
pelas faltas perdoadas,
grato sou de coração

2- Graças pelo azul celeste
e por nuvens que há também:
pelas rosas do caminho
e os espinhos que elas têm.
Pelas lutas desta vida,
pela estrela que brilhou,
pela prece respondida
e a esperança que falhou.

3- Graças dou a Jesus Cristo,
que morreu em meu lugar,
pela paz que é sem medida
e me ajuda a caminhar.
Graças dou por meus
amigos
e o consolo no chorar,
pelo amparo nos perigos,
sempre graças hei de dar.

Em espírito, em verdade
Te adoramos, te adoramos.

Rei dos reis e Senhor
Te entregamos nosso viver.

bis
Pra te adorar, ó Rei dos reis,
Foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
Meu prazer é te louvar,
Meu prazer é estar nos átrios do Senhor,
Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.

bis

}

}

Deus no controle está
Ele não nos deixará
Nada impossível é
Deus reina pra sempre

Grande e Glorioso é o nosso Deus
Nele a nossa confiança está
Ele é capaz de nos libertar
Nele a nossa esperança está

Glória e honra, força e poder
Pertencem a Ele, por todo sempre
Todo o louvor, e adoração são Dele
Para sempre

Aleluia, aleluia Deus reina
Aleluia, aleluia Deus reina (pra sempre)

Maravilhoso é o nosso Deus
Nele a nossa confiança está
Não há o que temer ele é conosco
Nele a nossa esperança está

4- Ó grande, trino Deus, te adoraremos nós aqui e além. Santificar-nos-ás,
ao céu nos levarás, a glória nos darás pra sempre, amém.

1- Onipotente Rei, aqui presente sê com teu poder! Em teu excelso amor,
inspira-nos louvor! Queremos-te, Senhor, engrandecer.

2- Ó poderoso Deus, atende lá dos céus a petição. Vem nos abençoar e vem
fazer brotar o que se for plantar no coração.

3- Vem tu, Consolador, ser testificador da redenção. Vem sempre em nós
ficar, vem teu poder nos dar e, assim, nos dominar o coração.

Deus é fiel, é fiel
Acima de todas as coisas eu sei,
Eu sei que meu Deus é fiel.

E encherá de alegria os meus lábios
E o meu coração de louvor.
Assim, vou descansar, sim, eu vou confiar
no seu grande e imenso amor.

Às vezes eu posso passar
Uma noite inteira a chorar
Mas sei que meu Deus, logo pela manhã,
Fará novamente o sol brilhar.

Em meio aos muitos problemas,
Em meio às lutas sem fim,
Por entre os muitos dilemas
Que se apresentam pra mim.

Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome,
os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser.

Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração
Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação.

Cada vez que a minha fé é provada
Tu me dás a chance de crescer um pouco mais.
As montanhas e vales, desertos e mares
que atravesso me levam pra perto de Ti.
Minhas provações não são maiores que o meu Deus
E não vão me impedir de caminhar.
Se diante de mim não se abrir o mar,
Deus vai me fazer andar por sobre as águas.

Rompendo em fé, minha vida
se revestirá do seu poder.
Rompendo em fé, com ousadia vou
mover o sobrenatural.
Vou lutar e vencer, vou plantar e colher,
a cada dia vou viver rompendo em fé,
a cada dia vou viver rompendo em fé.


