
Noite - 19h
“Tu és digno (43 HCC)”

“O meu prazer”

“És mais forte”

“Dez mil razões”

Manhã - 10h25min

“És mais forte”

“Família debaixo da graça”

“Santo, Santo, Pai Bondoso! (04 HCC)”

“Casa cheia de amor”

Tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor;
digno de glória, glória e honra, glória e honra e poder.

Porque tu criaste, sim, todas as coisas,
todas as coisas, Senhor;  por tua vontade foram criadas.

Tu és digno, Senhor.

1- Santo, Santo, Pai bondoso,
    Santo, Santo, Deus poderoso;
    entregamos nossos corações a ti, em devoção.
    Pai bondoso,te adoramos.

3- Santo, Santo, Santo Espírito,
    enche de poder as nossas vidas!
    Suplicamos tua graça, teu auxílio e direção.
    Santo Espírito, te adoramos.

2- Santo, Santo, Cristo amado,
    pela cruz nós somos redimidos;
    elevamos nossas mentes, em constante adoração.
    Cristo amado, te adoramos.

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

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

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

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

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

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

Com minha alma e meu ser
Eu irei cantar Santo é teu nome, Pai
Como nunca cantei, Vou louvar
Santo é teu nome, Pai
O sol raiou, é um novo dia
Tua canção eu vou cantar
E seja o que for que comigo aconteça
Vou estar cantando quando o sol se pôr
Com minha alma e meu ser
Eu irei cantar Santo é teu nome, Pai
Como nunca cantei
Vou louvar Santo é teu nome, Pai

Um Deus de amor e misericórdia
Um coração pronto a perdoar
Por tudo isso eu estarei cantando
Dez mil razões eu posso encontrar
Eu sei que um dia estarei bem fraco
Aguardando minha hora chegar
Ainda assim eu estarei cantando
Por dez mil anos e por muito mais

Santo é teu nome, Pai
Santo é teu nome, Pai

Um presente precioso eu ganhei
Um projeto que nasceu no coração de Deus
Meu tesouro é meu lar
Onde a base é o amor
Onde sempre quero estar

A minha família debaixo da graça
Guardada nas asas de quem a criou
Bem aventurado eu
Sou por ter meu lar
Na presença do Senhor

Lá em casa posso ser
Quem realmente sou
Diferenças até poderão acontecer
Mas quando a mágoa tem razão
Prevalece o perdão
Para sempre assim será

Por amor vieste aqui Pra morrer na cruz
por mim Por minha culpa se entregar
Mas com poder ressuscitar
CORO
És fiel em meu viver meio à paz ou ao
sofrer Teu amor me libertou Vivo estás
em mim, Senhor

Sem princípio e sem fim Esperança
eterna em mim Pra trazer ao mundo
a luz Pagaste o preço lá na cruz
CORO
Teu nome, oh Deus É exaltado! É
exaltado! É exaltado!

És mais forte, és mais forte Que o
pecado, que a morte. Está escrito:
Cristo é vivo! Tu Jesus, és o Senhor.

Por amor vieste aqui Pra morrer na cruz
por mim Por minha culpa se entregar
Mas com poder ressuscitar
CORO
És fiel em meu viver meio à paz ou ao
sofrer Teu amor me libertou Vivo estás
em mim, Senhor

Sem princípio e sem fim Esperança
eterna em mim Pra trazer ao mundo
a luz Pagaste o preço lá na cruz
CORO
Teu nome, oh Deus É exaltado! É
exaltado! É exaltado!

És mais forte, és mais forte Que o
pecado, que amor te Está escrito:
Cristo é vivo! Tu Jesus, és o Senhor.

1- Através da comunhão com Deus serei uma bênção.
Levarei o que Jesus me deu para minha casa.
A vontade do Senhor governará o meu lar.
Cristo em minha casa viverá.

2- A minha família meu Deus edificou.
A minha casa é cheia de amor.
Juntos em uma só fé e na mesma direção,
vivendo as promessas do Senhor

3- Pai, mãe e filhos no Senhor são inseparáveis,
sempre confiando no Senhor são inabaláveis.
A vontade do Senhor governará o meu lar,
Cristo em minha casa viverá.



ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19hManhã - 10h25min

Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo Culto
Recitativo Bíblico  João 3.16

Canto Congregacional “Tu és digno (43 HCC)”
Oração Visitante, Bens e Vidas
Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Momento de Oração

Recitativo Bíblico Jeremias 31.3

Canto Congregacional “O meu prazer”, “És mais forte”
e “Dez mil razões”

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Culto Infantil ( Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico João 10.28; Romanos 6.23b

Mensagem               “A vida Eterna”                 Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Veio a este mundo o Senhor Jesus (114 HCC)”

Oração
Poslúdio Instrumental

Processional                      Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo Culto
Igreja em ação Ministério de Comunicações
Recitativo Bíblico João 14.1

Canto Congregacional “És mais forte”
Tema:
Divisa:
Hino Oficial “Família debaixo da graça”
Jogral                             “Família“ Mensageiras do Rei
Momento de Oração

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Canto Congregacional “Santo, Santo, Pai bondoso! (04 HCC)”

Texto Bíblico Salmo 127.1

Mensagem        “Começando a família de novo” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Casa Cheia de Amor”

Oração
Poslúdio

“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.”“Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim.”

“Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não proteger a
cidade, em vão vigia a sentinela.”

1. Ore por perdão e salvação para as vidas em risco espiritual;
2. Suplique graça divina sobre as vidas obstruídas pelo pecado, para que possam atender
     a Deus;
3. Ore por aqueles que precisam de Jesus, para que admitam a solução de Deus para a
     salvação.

“...Porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí.”

“Dou-lhes a vida eterna...   o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus...”

1. Ore pela restauração das famílias ao Senhor;
2. Ore pela reconstrução dos relacionamentos no lar;
3. Ore pelo envolvimento das famílias com a vida comunitária da igreja.

Família, uma expressão do Reino de Deus.
Venha o Teu Reino. (Mateus 6.10a)

1- Santo, Santo, Pai bondoso,
    Santo, Santo, Deus poderoso;
    entregamos nossos corações a ti,
    em devoção.
    Pai bondoso,te adoramos.

3- Santo, Santo, Santo Espírito,
    enche de poder as nossas vidas!
    Suplicamos tua graça, teu auxílio e direção.
    Santo Espírito, te adoramos.

2- Santo, Santo, Cristo amado,
    pela cruz nós somos redimidos;
    elevamos nossas mentes, em constante adoração.
    Cristo amado, te adoramos.

1- Veio a este mundo o Senhor Jesus, veio nos libertar
Foi rejeitado, morreu na cruz para nos resgatar.
Glória e poder no céu deixou, ingratidão na terra achou,
Tudo ele fez, porque te amou, para nos resgatar.

2- Nosso castigo Jesus levou, veio nos libertar.
Tudo na cruz ele consumou para nos resgatar.
Quem entre nós já compreendeu todas as dores que sofreu,
a condição em que morreu para nos resgatar?

3- Cristo morreu numa cruz de horror, veio nos libertar
Chama-nos sempre com terno amor para nos resgatar.
Vamos a Cristo em contrição, tendo certeza do perdão,
pois ele estende a sua mão para nos resgatar.

Glória, glória
demos ao Salvador,
glória, glória
por seu tão grande amor.
Glória, glória!
Temos a paz com Deus.
Glória, glória,
vamos cantar nos céus.

1- Através da comunhão com Deus serei uma bênção.
Levarei o que Jesus me deu para minha casa.
A vontade do Senhor governará o meu lar.
Cristo em minha casa viverá.

2- A minha família meu Deus edificou.
A minha casa é cheia de amor.
Juntos em uma só fé e na mesma direção,
vivendo as promessas do Senhor3- Pai, mãe e filhos no Senhor são inseparáveis,

sempre confiando no Senhor são inabaláveis.
A vontade do Senhor governará o meu lar,
Cristo em minha casa viverá.
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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 30/04

Neste domingo, 05/05 No Próximo Domingo, 12/05

Juízes 13:1-14:20
Juízes 15:1-16:31
Juízes 17:1-18:31
Juízes 19:1-20:48
Juízes 21:1-Rt 1:22
Rute 2:1-4:22
I  Samuel  1:1-2:21

Salmo 102:1-28
Salmo 103:1-22
Salmo 104:1-23
Salmo 104:24-35
Salmo 105:1-15
Salmo 105:16-36
Salmo 105:37-45

Provérbios  14:15-16
Provérbios  14:17-19
Provérbios  14:20-21
Provérbios  14:22-24
Provérbios  14:25
Provérbios  14:26-27
Provérbios  14:28-29

A família e o Deus soberano

Viver em família é promessa bíblica. “Deus faz que o solitário viva em
família” (Sl 68.6). Embora, surjam confrontos internos e externos que provocam
lágrimas, sofrimentos, tristezas, ferimentos no âmbito da família, mesmo assim, os
seus membros apregoam a continuidade dela e não se imaginam fora desse ambiente.
Muitos, impulsionados por conflitos familiares, até saem de casa, mas não demoram
lá fora.

Deus criou a família para agrupar com segurança, alegria, direção, cuidado
e acolhimento o ser humano. Ele deu à família capacidade para formar o indivíduo
como pessoa moral, social e espiritual. Os membros das famílias devem ser
capacitados para fazer a gestão do mundo como mordomos e fazer a diferença como
discípulos e servos do Senhor Jesus.

A família é um ambiente de amor. Deus ordena que “amemos uns aos
outros”. Algo que adorna o ambiente familiar é o amor. Orar a Deus por esse amor é
uma urgente necessidade. Dependemos dele como defesa das investidas malignas.
O inimigo articula os conflitos familiares que geram repulsa, desordem,
enfraquecimento das relações. O mal tem completo interesse no desmantelamento
da família. Precisamos lutar contra isso.

As famílias estão no plano de Deus e Ele tem algo específico para cada
uma. Creia que Deus tem um plano para a sua casa; e você pergunta: mas, que plano
é esse? Para a família que serve ao Senhor, ela verá de forma inconfundível esse
plano. Deus a criou para viver Sua vontade e habitar n’Ele. É plano de Deus que a
família seja arraigada, confirmada na fé e edificada no Senhor. A família é uma
adoradora em espirito e em verdade.

As demandas que devem ser vividas pelas famílias, descritas no plano
Deus, também devem impulsionar seus membros a que se levantem e lutem pelas
famílias, defendendo-as diante do trono divino. A cobertura espiritual é feita pela
oração. Ore nominalmente pela vida de cada pessoa da sua casa. Deus é soberano,
o caminho d’Ele é perfeito para conduzi-la com vitórias. Quando consideramos que
Deus agirá sobre a nossa família, ele soberanamente entra com providência e toma
o controle.

         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!

Nelson e Abnaldo
Rosiléia
Neuzanira
Tânia Naves e Fernando
Viviane, Lorenna e Dinah
Joaquim e Áurea
Iron, Daniel e André
Nadir e Ruth
Paulo José
Marcos Gomes e Ricardo V.

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 22:14-34
Lucas 22:35-53
Lucas 22:54-23:12
Lucas 23:13-43
Lucas 23:44-24:12
Lucas 24:13-53
João  1:1-28

ANIVERSARIANTES:  06- Mateus Lopes
Alvim Macedo; 07- Edna de Oliveira
Luciano; 08- Débora Almeida Alcantara da
Silva; Fernanda Miranda de Souza; 10-
Felipe Gomes de Holanda Lopes; 11-  Olinda
César Machado; Ana Margarida dos Santos
Lira. Casamento: 05- Jesse Farias e Emília.
Parabéns!

DOE ALIMENTOS: O segundo domingo,
de cada mês, foi reservado para
recolhimento  de alimentos para o
Ministério de Ação Social. Participe da
Campanha no domingo dia 12/05/2019.

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!

CHÁ DA COMUNHÃO: No dia 26 de maio
faremos um chá da comunhão após o culto
da noite. Interessados, procurar a irmã

Clênia.

97 %  Realizado


