
Noite - 19h
“Aleuluia! Aleluia! Gratos hinos entoai! (60HCC)”

“Vem, esta é a hora”

“Senhor, Te quero”

“Digno é o Senhor”

Manhã - 10h25min

“És mais forte”

“Maranata”

“Meu coração descansa em Deus (336 HCC)”

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 em 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 more Está escrito:
Cristo é vivo! Tu Jesus, és o Senhor.

1- Meu coração descansa em Deus,
que não me deixará.
Só em seu nome posso crer,
pois nunca falhará.

2- Ciência não me valerá,
nem falso e vão saber.
Me basta enquanto vivo aqui
Jesus e seu poder.

Não se alicerça minha fé
em credo ou tradição.

Creio em Jesus, o Redentor,
pra minha salvação.

4- Jesus pregou, curou, salvou,
morrendo numa cruz.
Ressuscitado agora está;
do mundo é vida e luz.

3- Das minhas dúvidas cruéis
Jesus me libertou.
A ele fui eu, pecador;
da morte me salvou.

Tu és a minha luz
A minha salvação
E a Ti me renderei
Se ao teu lado estou
Seguro em tuas mãos
Eu nada temerei
Ôôô
Tu és Santo, ó Senhor
Ôôô
Tu és digno de louvor

Só em Ti confiarei
Eu nada temerei
Em frente eu irei
Pois eu sei que vivo estás!
E um dia voltarás
Do céu pra nos buscar
Para sempre reinarás, aleluia!

Vem Jesus, vem Jesus!
Maranata ora, vem Senhor Jesus! (6x)

Vem, esta é a hora da adoração, vem, dar a Ele teu coração.
Vem, assim como estás para adorar, vem, assim como estás diante do pai.

Vem.
Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará.

Mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá.

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.

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!

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



ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19hManhã - 10h25min

Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo Culto
Recitativo Bíblico  Efésios 2.8,9

Canto Congregacional “Aleluia! Aleluia! Gratos hinos entoai! (60 HCC)”
Oração Visitante, Bens e Vidas
Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Vídeo Congresso da Família
Momento de Oração

Recitativo Bíblico Romanos 3.24

Cant o Congr egacional “Vem, est a é a hor a”, “Senhor , Te quer o”
e “Digno é o Senhor ”

Dedicação de Dízimos e Of er t as
Or ação pelo Cult o I nf ant il ( Cr ianças de 4 a 8 anos)
Leit ur a Bíblica J oão 3.16

Mensagem         “O pr esent e de Deus”           Pr . Washingt on Luiz da Silva
Cant o Congr egacional “Nome que inspir a meu louvor  (177 HCC)”

Or ação
Poslúdio I nst r ument al

Processional                      Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo Culto
Igreja em ação Ministério de Comunicações
Tema:
Divisa:
Vídeo Congresso da Família
Recitativo Bíblico Salmos 119.33,34

Canto Congregacional “És mais forte” e “Maranata”
Momento de Oração

Canto Congregacional “Meu coração descansa em Deus (336 HCC)

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Texto Bíblico Gênesis 3.20

Mensagem          “O seu nome é mãe” Pr. Washington Luiz da Silva
Homenagem ao dia das Mães
Materializando a nossa gratidão
Oração
Poslúdio Instrumental

“Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus; não vem
das obras, para que ninguém se glorie.”

“Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e eu o
guardarei até o fim. Dá-me entendimento, para que eu guarde a tua

lei, e a observe de todo o meu coração.”

“Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria
mãe de toda a humanidade.”

1. Agradeça  a Deus pelo presente da salvação oferecido em Cristo Jesus;
2. Suplique ao Senhor pela para que as pessoas compreendam a necessidade da salvação;
3. Interceda pelas pessoas que precisam fazer a sua parte no projeto de Deus, que  é
      receber o dom que nos foi dado gratuitamente.

“Sendo justificados gratuitamente pela  sua graça, mediante a
redenção que há em Cristo Jesus.”

“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. Agradeça  ao Senhor pelas mães como instrumento divino para trazer vida ao mundo;
2. Ore para que as famílias sejam aprendizes do ensino bíblico de como honrar a presença
     da mãe em suas vidas;
3. Orem por mães dispostas a defender sua família diante do trono de Deus e levar a sua
família a  promover   o convívio da igreja.

Família, uma expressão do Reino de Deus.

Venha o Teu Reino. (Mateus 6.10a)

1- Meu coração descansa em Deus,
que não me deixará.
Só em seu nome posso crer,
pois nunca falhará.

2- Ciência não me valerá,
nem falso e vão saber.
Me basta enquanto vivo aqui
Jesus e seu poder.

Não se alicerça minha fé
em credo ou tradição.

Creio em Jesus, o Redentor,
pra minha salvação.

4- Jesus pregou, curou, salvou,
morrendo numa cruz.
Ressuscitado agora está;
do mundo é vida e luz.

3- Das minhas dúvidas cruéis
Jesus me libertou.
A ele fui eu, pecador;
da morte me salvou.

Nome que inspira o meu louvor,
nome que inspira o meu louvor,
nome que inspira o meu louvor

é o nome do Salvador.

3- Jesus, por onde quer que eu vá,
dirige o meu viver.
Conforto e forças sempre dá
com seu amor e poder.

4- No céu, um dia, cantarei
dos salvos a canção
e plenamente entenderei
quão grande foi seu perdão.

1- Existe um nome sem igual
que inspira o meu louvor,
um som mavioso, divinal
é o nome do Salvador.

2- Jesus, o Salvador, me amou,
sofreu cruciante dor
e minha vida libertou
na força do seu amor.
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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 - MAIO - 2019

0 %
100 %

do orçado

Informativo

Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

ATIVIDADES REGULARES

EXPEDIENTE

01 a 05/05

Neste domingo, 12/05 No Próximo Domingo, 19/05

I Samuel 2:22-4:22
I Samuel  5:1-7:17
I Samuel  8:1-9:27
I Samuel 10:1-11:15
I Samuel 12:1-13:23
I Samuel 14:1-52
I Samuel 15:1-16:23

Salmo 106:1-12
Salmo 106:13-31
Salmo 106:32-48
Salmo 107:1-43
Salmo 108:1-13
Salmo 109:1-31
Salmo 110:1-7

Provérbios  14:30-31
Provérbios  14:32-33
Provérbios  14:34-35
Provérbios  15:1-3
Provérbios  15:4
Provérbios  15:5-7
Provérbios 15:8-10

Amor de mãe, só Deus para entender

Estamos diante da exposição de um grande fato da criação, do qual não
podemos discutir, porque foge do nosso alcance. É algo que nos envolve desde a
nossa tenra idade, com esmerado amor, devoção de carinho, suporte nas horas das
necessidades, dedicação para a formação moral, educacional e espiritual. É uma
força que promove sonhos e os perseguem para vê-los realizados na vida de seus
rebentos. Certamente, foi por isso que Abraham Lincoln disse: “Tudo aquilo que
sou, ou pretendo ser, devo a um anjo, minha mãe”.

Deus as criou. São obras das mãos divinas, dotadas de forças para lutar e
para defender; para alimentar e para corrigir; para ensinar e para construir vidas que
façam a diferença. Em todas as gerações, suas histórias são impressionantes, são
verdades profundas que levaram Quintana a colocá-las acima dos anjos, afirmando:
“Sua mãe é apenas menor do que Deus”. Isso explica o poder da sua investidura.

A graça de Deus nos ofereceu alguém dotada do discernimento, capaz de
conhecer os detalhes mais arraigados e ocultos de seus filhos, até mesmo, capaz de
ler e ouvir o silêncio. De seus lábios procedem a instrução pela verdade da Palavra
de Deus, quando estamos em dúvida da direção a seguir ou quando o piso da casa
de nossa vida se dispõe a ruir. Por ela, seus filhos são cercados da proteção e do
amparo, não importa a idade.

A mãe se eleva no seu papel, para integrar princípios bíblicos aprendidos
na igreja com a escola da vida e na vida doméstica, para habilitar os seus a viverem
pela fé de maneira prática. Ela reforça os valores da família ao ponto de ser interpretada,
apenas com um olhar. O seu compromisso com a qualidade da família, em um tempo
tão incerto como o nosso, é contínuo e imbatível.

A força propulsora para tamanho empreendimento vem de Deus. O
impossível aprendeu com o Senhor, que tudo pode. Com Ele construiu a confiança
de seus filhos na Palavra e na igreja de uma forma aberta, honesta e realista. Trabalho
que demonstra os braços de ternura, de confiança e de prazer na convocação de
Deus para ser mãe.

         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 Valmi
Paulo José
Marcos Gomes e Ricardo V.

Givanildo e Josaphat
Oliene
Neuzanira
Rosileia e Gabriela
Fernanda, Norma e Zuleide
Adalberto e Edjanira
Mikaella, Henrique e Ricardo
Ruth e Silvio
Dináh
Abelardo e Edson

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

João 1:29-51
João 2:1-25
João 3:1-21
João 3:22-4:3
João 4:4-42
João 4:43-54
João 5:1-23

ANIVERSARIANTES:  14- Valderlânia
Ferreira da Silva de Aguiar; 15- Robertina
Rocha de Souza; 16- Rebecca Jesus
Santana Santos; 18- Fellipe Monteiro Vieira;
19- Ricardo Marino Valverde. Casamento:
15- Francisco Motta e Daniane;  Parabéns!

DOE ALIMENTOS: O segundo domingo,
de cada mês, foi reservado para arrecadar
alimentos para o Ministério de Ação Social.
Participe da campanha hoje.

CAMPANHA DO AGASALHO: O
Ministério de Ação Social, por meio da
Beneficência, estará arrecadando roupas de
frio para o inverno. Participe deixando as
roupas na secretaria da PIBS.

CONGRESSO DE FAMÍLIA: Vem aí o
Congresso de Família da PIBS como o tema
“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.

FEIJOADA: No dia 19 de maio o Ministério
da Família servirá marmita de feijoada
acompanhada de couve, farofa, torresmo e
arroz, no valor de R$ 15,00, retirar na cantina
da PIBS. Será em prol do Congresso de
famílias da PIBS. Compre seu ingresso com:
Paulo José, Clênia ou Áurea.

16 % Realizado


