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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 21/04

Neste domingo, 28/04 No Próximo Domingo, 05/05

Juízes 2:10-3:31
Juízes 4:1-5:31
Juízes 6:1-40
Juízes 7:1-8:17
Juízes 8:18-9:21
Juízes 9:22-10:18
Juízes 11:1-12:15

Salmo  92:1-93:5
Salmo 94:1-23
Salmo 95:1-96:13
Salmo  97:1-98:9
Salmo 99:1-9
Salmo 100:1-5
Salmo 101:1-8

Provérbios  14:1-2
Provérbios  14:3-4
Provérbios  14:5-6
Provérbios  14:7-8
Provérbios 14:9-10
Provérbios  14:11-12
Provérbios  14:13-14

Escola Bíblica Dominical

Alguém já disse: “É a maior escola do mundo”. Essa frase tem um pouco de
ternura. Quem sabe se não foi dita por alguém que a vivenciou na sua plena realização
e, através dela, fez acontecer mudanças na vida de tantos que estavam perto e de
outros tantos que estavam longe! O que faz a Escola Bíblica ser oportuna para a
vida da igreja? Quem participa tem sempre uma resposta na “ponta da língua”.

A EBD se cerca de objetivos que são peculiares à razão de sua existência.
É uma Escola que inspira e norteia a orientação da fé; promove descobertas
transformadoras para as vidas, que estão guardadas na Palavra de Deus, como o
vinho está guardado em seu odre. Diz a Bíblia que “a fé vem pelo ouvir e ouvir a
palavra de Deus”, portanto, conduzir as pessoas a ouvirem a Palavra é o trabalho
dessa magnífica Escola. Quem nela ministra abre o odre para servir o melhor vinho.

A Escola Bíblica se difere das outras escolas, também, no que diz respeito
à condução das pessoas para entender e desejar viver à vontade de Deus e as suas
disciplinas espirituais de forma plena. É trabalho sério, porque o professor não lida
com superficialidades; ele procura aprofundar-se até à raiz mais profunda do problema
para que as vidas sejam transformadas e o arrependimento do pecado seja
experimentado e vivido.

Há relatos de pessoas que seguiam os desígnios dos seus corações, e por
isso, caminharam em direção oposta a Deus. Como resultado desse desencontro
mergulharam em ensinos falsos e num grande vazio espiritual, entregando-se aos
anseios, às incertezas, às amarguras e às decepções espirituais, até que, alguém as
fez chegar a uma classe de Escola Bíblica e foram tocadas pelo o que viram e
ouviram.

Acredito que a crise que as igrejas enfrentam quanto à participação dos
crentes em seus trabalhos, à ausência de compromissos, à condescendência com o
mundo, à inversão de valores morais e espirituais, à hipocrisia embutida, crentes
contestando a mensagem do Evangelho crentes suspeitos em suas condutas; tudo
tem a ver com a não participação na Escola Dominical; visto que a EBD contribui
para a formação da vida cristã.

         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!

Alessandro e Bruno
Rosiléia
Débora Nascimento
Vanessa e Pedro
Fernanda, Alessandra e Norma
Deraldo e Raimunda
Lucas T. Mikaella e Ricardo
Bruno e Helma/Nadir e Diná
Welida
Paulo Lôbo e Givanildo

Ana Cláudia e Miriã
Oliene
Robertina
Daiane e Gabriela
Márcia, Madá e Alessandra
Isaque e Rosileia
Vanessa, Silvia e Ana Clara
Olinda e Valdivino
Welida
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.
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 18:18-43
Lucas 19:1-27
Lucas 19:28-48
Lucas 20:1-26
Lucas 20:27-47
Lucas 21:1-28
Lucas 21:29-22:13

ANIVERSARIANTES:  28- Rosângela Gomes
de Abreu; 29- João Alexandre Nascimento
Correa; Josi Sobral; 30- Athos Ribeiro de
Albuquerque Motta; Daniely Silva de Oliveira;
Edina Gadêlha de Sousa; 01- Daniel André do
Nascimento; 02- Alana Rufino Maia Leite;  03-
Luciene Silva de Souza; 04- Antônio Oliveira da
Cruz; Jônatas Oliveira Silva. Casamento: 29-
Nelson dos Santos e Flávia Ribeiro; 30- Eduardo
Aguiar e Caroline Machado. Parabéns!

CHÁ DA COMUNHÃO: No dia 26 de maio
faremos um chá da comunhão após o culto da

noite. Interessados, procurar a irmã Clênia.

CAFÉ DA MANHÃ  DIA  DAS MÃES: No

segundo domingo de maio (dia 12), faremos um

café da manhã especial em comemoração ao dia

das Mães. Interessados, procurar a irmã

Lourdes.

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!

77 %  Realizado



ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19hManhã - 10h20min

Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo Culto
Prelúdio
Recitativo Bíblico  I Pedro 2.9

Canto Congregacional “Grande é o Senhor”
Oração Visitante, Bens e Vidas
Participação Musical   “Sua vida é para Deus” Coro InfantoJuvenil
Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Participação Musical Coro InfantoJuvenil
Momento de Oração

Recitativo Bíblico Josué 24.15

Canto Congregacional “Maravilhosa Graça”, “Grande e Glorioso”
e “Oh, quão lindo esse nome é”

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Culto Infantil ( Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico Jeremias 32.30

Mensagem                                   “”                                 Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Eterno Amor”

Oração
Poslúdio Instrumental

Processional                      Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico Salmos 145.1-3

Canto Congregacional “Preciosa a graça de Jesus (314 HCC)”

Oração de Intercessão pelo Culto
Assembleia Extraordinária (até 40 min)
Leitura e Aprovação da Ata
Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Recitativo Bíblico Deuteronômio 15.14

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Canto Congregacional “Maravilhosa Graça”
Oração de gratidão
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

Canto Congregacional “Graça de Deus, infinito amor (291 HCC)”

Leitura e Aprovação da Ata
Oração
Poslúdio

“Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que
anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.”

“Eu te exaltarei, ó Deus, rei meu; e  bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos . Cada dia te
bendirei e louvarei o teu nome [...] Grande é o Senhor, e mui digno de ser  louvado; e a sua

grandeza  é insondável.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas
b. Indicação - Comissão Auxiliar de Exame de Contas

2. Outros assuntos
3. Parecer da Comissão de Membros

“Liberalmente o fornecerás do teu rebanho, e da tua eira, e do teu lagar; daquilo com que o
Senhor teu Deus te tiver abençoado lhe darás.”

1. Ore por determinação espiritual para servir ao Senhor com prazer e viver
     vitoriosamente em Deus;
2. Suplique ao Senhor coragem para viver como sal e luz, em testemunho ousado, no
     mundo;
3. Ore por mudanças bíblicas e profundas que precisamos fazer em nossas vidas a fim de
     construirmos um legado.

“Se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais; se aos
deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em

cuja terra  habitais; porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor.”

“Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim, desde a sua
mocidade; porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me à ira com as obras das suas

mãos, diz  o Senhor.”

1.       Graça de Deus, Infinito Amor,
graça maior que todo o meu mal!
Lá no Calvário, meu Salvador
prova me deu desse amor real.

Graça, graça,
fonte de paz, de perdão e amor!

Graça, graça,
graça de Deus para o pecador!

2.      Todas as manchas do meu pecar
não poderei jamais esconder;
pode Jesus me purificar
e como a neve me embranquecer.

3.       Graça insondável é dom de Deus
a quem em Cristo somente crê.
Se tu desejas chegar aos céus,
em Jesus Cristo põe tua fé.

1.  Preciosa a graça de Jesus,
    que um dia me salvou.
    Perdido andei, sem ver a luz,
    mas Cristo me encontrou.

2.  A graça, então, meu coração
    do medo me libertou.
    Oh, quão preciosa salvação
    a graça me outorgou!

3. Promessas deu-me o Salvador,
    e nele eu posso crer.
    É meu refúgio e protetor
    em todo o meu viver.

4. Perigos mil atravessei
    e a graça me valeu.
    Eu são e salvo agora irei
    ao santo lar do céu.

Abro mão do que sou
Meus desejos eu dou
Quero em tudo, Senhor Te adorar
Mais que fama e poder
Quero Te conhecer, Senhor

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

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



Noite - 19h
“Grande é o Senhor”

“Maravilhosa Graça”

“Grande e Glorioso”

“Oh, quão lindo esse nome é”

Manhã - 10h25min

“  Preciosa a Graça de Jesus (314HCC)”

“Maravilhosa Graça”

“Graça de Deus, infinito amor (291 HCC)”

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)

1.  Preciosa a graça de Jesus,
    que um dia me salvou.
    Perdido andei, sem ver a luz,
    mas Cristo me encontrou.

2.  A graça, então, meu coração
    do medo me libertou.
    Oh, quão preciosa salvação
    a graça me outorgou!

3. Promessas deu-me o Salvador,
    e nele eu posso crer.
    É meu refúgio e protetor
    em todo o meu viver.

4. Perigos mil atravessei
    e a graça me valeu.
    Eu são e salvo agora irei
    ao santo lar do céu.

1. Graça de Deus, Infinito Amor
graça maior que todo o meu mal!
Lá no Calvário, meu Salvador
prova me deu desse amor real.

Graça, graça,
fonte de paz, de perdão e amor!

Graça, graça,
graça de Deus para o pecador!

2. Todas as manchas do meu pecar
não poderei jamais esconder;
pode Jesus me purificar
e como a neve me embranquecer.

3. Graça insondável é dom de Deus
a quem em Cristo somente crê.
Se tu desejas chegar aos céus,
em Jesus Cristo põe tua fé.

Grande é o Senhor e mui digno de louvor,
na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
Alegria de toda a terra.
Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória,
que nos ajuda contra o inimigo.
Por isso diante dEle nos prostramos.

Queremos o teu nome engrandecer
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas
Confiamos em teu infinito amor,
Pois só Tu és o Deus eterno
sobre toda a terra e céu.

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)

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

No início eras a palavra
Um com Deus, o Altíssimo
O mistério de Tua glória
Cristo, em Ti se revelou

Oh, quão lindo esse nome é
Oh, quão lindo esse nome é
O nome de Jesus, meu Rei

Oh, quão lindo esse nome é
Maior que tudo ele é
Oh, quão lindo esse nome é
O nome de Jesus

Deixou o céu para buscar-nos
Veio pra nos resgatar
Amor maior que o meu pecado
Nada vai nos separar

Oh, quão maravilhoso é
Oh, quão maravilhoso é
O nome de Jesus, meu Rei

Oh, quão maravilhoso é
Maior que tudo ele é
Oh, quão maravilhoso é
O nome de Jesus

A morte venceste
O véu Tu rompeste
A tumba vazia agora está
O céu Te adora
Proclama Tua glória
Pois ressuscitaste e Vivo Está

És invencível
Inigualável
Hoje e pra sempre reinarás
Teu é o reino
Tua é a glória
Acima de todo nome está

Poderoso esse nome é, Poderoso esse nome é O nome de Jesus, meu Rei,
Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é, Poderoso esse nome é
O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus


