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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 - ABRIL - 2019

0 %
100 %

do orçado

Informativo

Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

ATIVIDADES REGULARES

EXPEDIENTE

01 a 07/04

Neste domingo, 14/04 No Próximo Domingo, 21/04

Dt. 34:1 - Josué 2:24
Josué 3:1-4:24
Josué 5:1-7:15
Josué 7:16-9:2
Josué 9:3-10:43
Josué 11:1-12:24
Josué 13:1-14:15

Salmo 79:1-13
Salmo 80:1-19
Salmo 81:1-16
Salmo 82:1-8
Salmo 83:1-18
Salmo 84:1-12
Salmo 85:1-13

Provérbios  12:26
Provérbios  12:27-28
Provérbios  13:1
Provérbios  13:2-3
Provérbios  13:4
Provérbios  13:5-6
Provérbios  13:7-8

A EBD dá consistência à nossa confissão

A EBD se cerca de objetivos inerentes à sua própria natureza. É uma escola
inspiradora que norteia a orientação da Fé pelas descobertas espirituais reveladas
pela Palavra de Deus: “A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus”. Imagine a
responsabilidade dos que ministram na EBD! São pessoas que conduzem outras ao
entendimento da vontade de Deus e dos Seus mandamentos.

O professor da EBD deve ser alguém que compreenda o que seu aluno
necessita espiritualmente. O aluno é o membro que pode se portar assim: vai à igreja
para “assistir ao culto”, mas são ausentes na EBD; eles são como massas flutuantes
que não se firmam na igreja. Também são desconectados do que a igreja faz, se
revelam despreparados na fé e errando em mandamentos claros e primordiais dados
por Jesus.

Na EBD, os alunos têm a oportunidade de desenvolver o saber bíblico, voz
para expor suas dúvidas e conclusões, discutir textos bíblicos, questões teológicas,
pensamentos e traduções bíblicas. É inegável o valor da EBD na vida da igreja. Ela
dá oportunidade ao aluno de perguntar o que não foi compreendido ou apresentar
a sua opinião, o que fortalece a conclusão para o crescimento espiritual tanto do
aluno como da igreja.

Somos partes de uma Escola que dá consistência à nossa confissão, o que
nos ajuda a sentir encorajados e confiantes em Deus, porque a Sua Palavra ficou
clara e inteligível à nossa compreensão. Aprendemos a orar e a obedecer
rigorosamente essa Palavra, bem como recebemos as bênçãos de Deus, as quais
não serão impedidas quando os nossos lábios professam a Palavra. O que faz a
diferença? Uma EBD que dá consistência à nossa confissão.

A igreja é formada para viver por uma linguagem de fé. Ganhamos esse
domínio no trato, na palavra, na família, na igreja, nos relacionamentos quando
concordamos com a Palavra de Deus e, a Ela, renovamos o nosso entendimento e
adotamos um novo comportamento de vida. Não sofreremos derrotas, porque a
“Palavra de Deus em está em nós”. Mais uma vez: O que faz a diferença? Uma EBD
que dá consistência à nossa confissão.

Seja aluno da EBD!
         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!

Clesson e Adriana
Rosiléia
Letícia
Tânia F. e Alessandra
Viviane, Louedja e Dinah
Valdivino e Norma Maria
Daniel, Silvia e André
Nadir e Ruth
Paulo José
Marcelo Rodrigues e Alessandro

Ana Cláudia e Luciene
Oliene
Dinalva
Daiane e Iron
Jucilene, Zuleide e Gabi
Queomides e Ivone Naves
Vanessa, Henrique e Valdivino
Valmi  e Silvio
Dináh
Ismeraldo e Marivam

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.
1° e 3° SÁBADO - Alta Tensão - Adolescentes
ÚLTIMO SÁBADO - Estúdio 7 - Jovens
SÁBADOS - Mensageiras/Embaixadores do
Rei - às 9h.

• 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:

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

Lucas 10:13-37
Lucas 10:38-11:13
Lucas 11:14-36
Lucas 11:37-12:7
Lucas 12:8-34
Lucas 12:35-59
Lucas 13:1-21

ANIVERSARIANTES: 16- Davi Teixeira
Mendes;  José Carlos Pereira do Nascimento;
17- Débora Anselmo Guedes; Ismeraldo Pereira
de Souza; 18- Mariana de Abreu Rezende;
Norton Wellington Pinheiro da Silva; 19- Daniela
Cristina de Melo; Maria Helena da Silva Santos;
20- Ana Maria Rita da Silva; Roberto Bouça.
Parabéns!

CONGRESSO DE FAMÍLIA: Vem aí o
Congresso de Família da PIBS, “Família, uma
expressão do Reino de Deus”. Ocorrerá nos dias
24,25 e 26/05. Contaremos com a participação
do Preletor Pr. Marcelo França. Participe e traga
convidados!

CORO KIDS: Atenção você menino e menina
de 4 a 11 anos. Venha louvar ao Senhor com a
gente. Nosso coro infantil ensaia todos os
sábados de 10 às 11 horas. Você não pode ficar
de fora. Traga teus amigos, vizinhos e primos.

CONVOCAÇÃO: O Pastor Washington Luiz
da Silva, convoca a igreja para a Assembleia
regular e reabertura da Assembleia
Extraordinária, dia 28/04/2019, às 10h20, com
tempo  previsto de até 40 minutos. Demais
informações serão publicadas em Edital.

CANTATA DE PÁSCOA: Convidamos toda a
Igreja, bem como seus amigos e parentes, para o
culto do dia 21 de abril, às 19h00, quando o
“Grande Coro da PIBS” apresentará a Cantata
de Páscoa: “Conhecido pelos cravos”.
Divulguem e tragam os seus.

CULTO DA RESSURREIÇÃO: No dia 21 de
abril, domingo, às 07h00 da manhã teremos o
Culto da Ressurreição e logo depois o café da
manhã. Participe!

46% Realizado



ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19hManhã - 10h25min

Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo Culto
Prelúdio
Recitativo Bíblico  Lucas 19.10

Canto Congregacional “Santo! Santo! Santo! (002 HCC)”
Oração Visitante, Bens e Vidas
Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Participação Musical Coro Feminino
Vídeo da JMM
Momento de Oração

Participação Musical Coro Feminino
Recitativo Bíblico  João 3.16

Canto Congregacional “Aleluia! Aleluia! Gratos hinos entoai (60 HCC)”,
“Senhor, Te quero” e “Por estas razões”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Culto Infantil ( Crianças de 4 a 8 anos)
Leitura Bíblica Lucas 23.33-43
Mensagem                       “As Três Cruzes”                      Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Digno é o Senhor”

Oração
Poslúdio Instrumental

Processional                      Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo Culto
Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Prelúdio
Recitativo Bíblico Marcos 3.14

Canto Congregacional “Maravilhosa Graça” e “Tu somente és Deus”
Participação Musical
Motivos de Oração

Consagração de Dízimos e Ofertas “Não sou meu (435 HCC)”

Oração de Gratidão
Leitura Bíblica Gênesis 2.8

Mensagem      “Cristo age no mundo através da Igreja” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Igual a Jesus”

Oração
Poslúdio Instrumental

“Porque  o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido”
“Então designou doze para que estivessem com ele...”

1. Ore para que todos os presentes sejam  abençoados, fortalecidos e edificados com o
     culto desta noite;
2. Agradecer a Deus porque nos amou ao ponto de enviar Jesus Cristo, o seu Filho, para nos
      salvar;
3. Suplique ao Pai que o Espírito Santo  produza o convencimento da  redenção em Jesus, pela
     Palavra a ser pregada.

“Não é bom que o homem esteja só.”

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.”

1. Ore para que saibamos reconhecer a importância e o valor das pessoas, porque somente
     pessoas expressam a imagem de Deus;
2. Suplique ao Senhor que não usemos o recurso  das desculpas para não  atendermos ao
      chamado da Grande Comissão;
3. Peça a Deus que desperte  em você para  o compartilhamento da Palavra de Deus através dos
      seus relacionamentos.

4- Não sou meu. Oh, santifica
tudo quanto sou, Senhor!
Do egoísmo e da vaidade
livra-me, meu Salvador.

1- Não sou meu. Por Cristo salvo,
que por mim morreu na cruz,
eu confesso alegremente
que pertenço ao bom Jesus.

Não sou meu; oh, não sou meu! Bom Jesus, sou todo teu.
O que tenho e sou entrego; ó Senhor, sou todo teu.

2- Não sou meu. Por Cristo salvo,
pois seu sangue derramou
e da pena do pecado
a minha alma resgatou.

3- Não sou meu. A ti confio
tudo quanto chamo meu.
Tudo em tuas mãos entrego,
pois, Senhor, sou todo teu.

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

Digno é o Senhor, sobre o trono está.
Soberano criador, vou sempre te adorar.

Elevo minhas mãos, ao Cristo que venceu.
Cordeiro de Deus morreu por mim.
mas ressuscitou, digno é o Senhor.

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

Quero ser igual a Jesus.
Caminhar seguro na luz.
Conhecer ao Pai e fazer sua vontade,
Tudo aquilo que Jesus aqui fez
Também quero eu fazer. Demonstrar amor, como Ele mostrou

E também pregar como Ele pregou,
Quero ser exemplo de vida
Como Ele foi pra mim.
Quero ser como Jesus.



Noite - 19h
“Santo! Santo! Santo! (002 HCC)”

“Aleluia! Aleluia! Gratos hinos entoai (60 HCC)”

“Senhor, Te quero”

“Por esta razões”

“Digno é o Senhor”

Manhã - 10h25min

“Maravilhosa Graça”

“Tu somente és Deus”

“Não sou meu (435 HCC)”

“Igual a Jesus”

Quem me liberta do meu pecado?
O Seu amor é maravilhoso
O Rei da glória, Ele é o Rei dos reis!

Abala a terra com sua voz.
Maravilhados, o adoramos.

O Rei da glória, Ele é o Rei dos reis!
Maravilhosa graça,
O verdadeiro amor!
Tomou o meu lugar
E suportou minha cruz
Ele entregou sua vida
Pra que eu fosse livre
Oh! Jesus, eu canto pelo que fez por
mim!
Oooo ooo ooooo

Quem transforma a minha vida?
E faz dos órfãos, filhos e filhas?
O Rei da glória, Ele é o Rei dos reis!

Quem governa sobre as nações?
E como o sol brilha em majestade?

O Rei da glória, Ele é o Rei dos reis!

(REFRÃO)

Digno é o cordeiro de Deus!
Digno é o cordeiro que a morte venceu!
(3x)
Digno é o cordeiro de Deus!
Digno, digno, digno é

(REFRÃO)

4- Não sou meu. Oh, santifica
tudo quanto sou, Senhor!
Do egoísmo e da vaidade
livra-me, meu Salvador.

1- Não sou meu. Por Cristo salvo,
que por mim morreu na cruz,
eu confesso alegremente
que pertenço ao bom Jesus.

Não sou meu; oh, não sou meu! Bom Jesus, sou todo teu.
O que tenho e sou entrego; ó Senhor, sou todo teu.

2- Não sou meu. Por Cristo salvo,
pois seu sangue derramou
e da pena do pecado
a minha alma resgatou.

3- Não sou meu. A ti confio
tudo quanto chamo meu.
Tudo em tuas mãos entrego,
pois, Senhor, sou todo teu.

Não mudarás,
Não falharás.
Tremendo Deus.
Assim Tu és. (2x)

Tu somente és Deus, o eterno Senhor,
O Teu trono é o céu.
Tu somente és Deus.
Hoje aqui, sendo os meus dias bons,
ou se forem maus, Tu comigo estás.

Tu não és um Deus criado por nossas mãos.
Nem um Deus que é dependente,
de um homem mortal.
Nada que possamos dar-Te é tão bom para Ti
Tu és Deus, e serás pra sempre assim.  (2x)
Tu somente és Deus, o eterno Senhor,
O Teu trono é o céu. Tu somente és Deus.
Hoje aqui, sendo os meus dias bons,
ou se forem maus, Tu comigo estás.
Só o Teu poder é eterno ninguém detém
Ao Teu nome seja a glória, honra e poder
Tudo o que podemos dar-Te és digno de receber
Tu és Deus, e assim pra sempre há de ser.

Eu te busco, te procuro, oh
Deus. No silêncio tu estás.
Eu te busco, toda hora espero
em ti, revela-te a mim.
Conhecer-te eu quero mais.

Prosseguindo para o alvo eu
vou, a coroa conquistar.
Vou lutando, nada pode me
impedir,
eu vou te seguir. Conhecer-te
eu quero mais.

Senhor, te quero,  quero ouvir
tua voz.
Senhor, te quero mais. Quero
tocar-te,
Tua face eu quero ver.
Senhor, te quero mais.

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

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

mas ressuscitou, digno é o Senhor.

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

1- Aleluia! Aleluia!
Gratos hinos entoai.
Jubilosos e contentes,
hinos a Jesus cantai.
Pra livrar-nos do pecado,
triste morte padeceu;
ele vida eterna deu.

2- Cristo, Redentor divino,
o pecado aniquilou
e alcançou a mesma bênção
para os que ele resgatou.
Eis milhares de milhares
a prestar-lhes adoração,
descobrindo em sua obra
vida, luz e salvação.

3- Aleluia! Aleluia!
A Jesus rendei louvor.
Aleluia eternamente
ao bendito Redentor!
Ao Consolador dai glória,
pois conforto e vida traz.
Aleluia ao Pai eterno,
Deus da graça, Deus da paz! Amém!

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

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

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

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

E por isso te louvo
E por isso te adoro

E por isso eu vivo para falar do teu amor

Por teu grande amor
Por tua vida em mim

Pelo teu perdão
Graça que é sem fim

Por tuas mãos que curam
Esperança aqui
Pelo dom da paz

Pela fé em ti


