Boletim Dominical

ESCALAS
10/03
17/03
24/03
31/03

Recepção
Dito e Nice/
Elcio e Valéria
Sandro /
Salatiel e Fabi
Joel e Antônia
Leônidas e Ruth
Nino/ Carlos e
Lídia

Dir Culto
Alex

Projetor
Lucas

Erivânio

Lucas

Benedito

Lucas

Marcelo

Lucas

Som
Alex
Camilo
Alex
Camilo
Alex
Camilo
Alex
Camilo

Visão da Igreja:
Uma Igreja Família de
Famílias Transformadas em
Cristo que Impactam o
Mundo.

Filmagem
Leandro
Leandro
Leandro

Ministério Pastoral:
Pr. Rodrigo Odney - (14) 98100.7567
Pr. Neimar Pereira - (14) 98112-6083

Leandro

OPORTUNIDADE DE SERVIR: Precisamos de servos para o
projetor, som e filmagem. Aos que se dispuserem, receberão o
treinamento. Para o projetor, fale com o Lucas. Para o som, fale
com o Alex. Para a filmagem, fale com o Leandro.

17 de março de 2019.
www.pibpompeia.com.br

Filhos no Culto

CONVIDADOS E VISITANTES
Nossa igreja se alegra com a sua presença. Que a Palavra de
Deus toque profundamente ao teu coração e tenhas o prazer
de viver para a glória do Deus Vivo e Verdadeiro.

AGENDAS
Quarta-feira: 20h Culto de Oração
Domingo: 9h Culto Matinal e Escola da Família
19h Culto de Adoração
Ministério Pastoral: Desejando agendar uma visita pastoral ou
atendimento no gabinete, entre em contato com o pastor (14)
98100.7567.

SAÚDE FINANCEIRA DA IGREJA
CNPJ 49.864.333/0001-58
Primeira Igreja Batista de Pompéia
Banco do Brasil – Agência: 0328-X – CC: 100.260-0
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INSTITUCIONAL
Organização:
24por
de obediência
fevereiro de
1959
Dizimamos a décima parte
de nosso salário
a Palavra
de Deus. A contribuição é ato de adoração e expressão de gratidão a
Plantação
Batistadeve
em Cândido
Deus. Conforme 1 Coríntios
16.1-4daa Igreja
contribuição
ser: 1.
Mota
parceria-com
de Garça,2.
Sistemática (v. 2) – No primeiro
diaem
da semana
não aé PIB
esporádico;
SIB de
FootPrints.
Individual (v. 2) – Cada um de vocês – dízimo
deAssis
quemetrabalha;
3.
Plantador
da Igreja:
Pr. Rodiney
Consistente (v. 2) – Separe
uma quantia;
4. Proporcional
(v.Almeida
2) – De
acordo com a sua renda – suas posses; 5. Espontânea (v. 2) (sem
COMUNICADOS
pressão/coerção);
6. Transparente (v. 3-4).
1. ATENÇÃO ADOLESCENTE E JOVENS!
Será no último sábado, dia 30/03 as 19h30.

2. TODOS CONTRA A DENGUE!

3. DESEJA SE TORNAR MEMBRO DA PIB? fale com o pastor.
4. CESTA DO AMOR – A PIB tem socorrido diversas famílias que tem
necessitado de apoio. Colabore.
5. ESTAMOS NO

E NO

Missão da Igreja:
Fazer discípulos que adoram a Deus,
edificam os salvos e evangelizam os
perdidos, por meio de discípulos e
famílias sensíveis ao Espírito Santo,
em Pompéia até os confins da terra.

.
4

# 1 - Foque este momento durante a semana. Fale sobre o culto
de domingo ao longo da semana. Ajude seus filhos a verem que
cada semana começa com esse privilégio (At 20.7; Hb 10.24-25)
#2 - Seja um modelo de entusiasmo pelo Dia do Senhor. As
crianças aprendem muito ao observarem seus pais. Se mamãe e
papai vão relutantes à igreja, então as crianças irão relutantes à
igreja. Se mamãe e papai criticam o pregador, o sermão, o tempo
do culto, etc., então as crianças provavelmente serão críticas.
Acorde cedo na manhã de domingo e prepara-se para o culto.
Deixe as crianças verem sua alegria e entusiasmo de irem ao
culto das 9h e 19h.
#3 - Implemente Culto Familiar em Casa. Uma família que
cultua juntos em casa achará muito mais fácil cultuar juntos na
adoração corporativa. Uma criança achará natural ouvir a Palavra
de Deus, ler a Bíblia, cantar os hinos, etc. Isso também ajudará
nossos filhos a aprender a sentar-se quieto, a compreender a
importância de cultuar, concentrar-se durante a oração, etc.
#4 - Leia a passagem durante a semana. Na PIB em Pompéia os
sermões são exposições de livros inteiros da Bíblia. Seja no culto
da manhã ou da noite, assim, você já sabe o que está sendo
ensinado e qual será o texto da semana seguinte. Portanto, leia
ao longo da semana e converse sobre ela em torno da mesa de
jantar ou durante o culto familiar. Assim as crianças ficarão
familiarizadas com o texto que o pastor está pregando. Com esse
conhecimento, dê a elas algumas coisas para prestarem atenção
no sermão.
#5 - Comece Cedo. Muitos acreditam que é mais difícil introduzir
uma criança de cinco anos no culto corporativo do que uma
criança de doze anos, mas isso não é verdade. Uma criança de
cinco anos está na fase de formação do caráter. Seus hábitos e
padrões de comportamento ainda não estão consolidados.
Alguns meses lutando com um filho de quatro e cindo anos
ensinando-lhe a participar da adoração corporativa produz
benefícios para o resto de suas vidas.
#6 - Use momentos do Culto. Use momentos de transição
durante o culto para sussurrar no ouvido do seu filho o quando
você amou determinado verso em um hino, como você precisa se
lembrar de orar pela pessoa doente mencionada, ou como você
foi convencido por uma aplicação. Isso os mantém engajados e
permite que eles o vejam participando atentamente no culto.
#7 - Use as ajudas óbvias. Muitas vezes esquecemos de usar as
ajudas que já estão disponíveis para nós. Por exemplo: Peça a um
filho mais velho que encontre a passagem bíblica, ou aponte seu
dedo sobre o texto, enquanto é lido, para uma criança mais nova.
Use o boletim e mostre para seus filhos em que momento do
culto vocês estão. Faça-os ler a confissão conforme você aponta
ao longo de cada palavra.
#8 - Sente-se perto da frente. Crianças são facilmente
distraídas, então sente-se perto da frente, onde há menos
distrações.
#9 - Crie uma atmosfera na sua fileira. Encoraje seus filhos a
prestarem atenção, a ficarem de pé quando todos estiverem de
pé, a cantarem quando todos forem cantar, a curvarem a cabeça
em oração quando a congregação orar, etc.
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Texto original de Kevin DeYoung, que foi adaptado para a

CULTO DA MANHÃ – 9h

MOTIVOS DE ORAÇÃO

Prelúdio.......................................................................Instrumental

Em seu momento devocional interceda em favor:
✓ Do restabelecimento da democracia e paz na Venezuela.
✓ Da Roberta que está sendo submetida a quimioterapia.
✓ Dos irmãos que estão desempregados.
✓ Da saúde financeira da PIB.
✓ Da unidade da Igreja e seu crescimento saudável.
✓ Dos Governantes Municipal, Estadual e Federal.

Convite pastoral à adoração
* Oração
* Leitura bíblica alternada.............................Romanos 16.25-27
Dirigente: Ora, àquele que é poderoso para vos confirmar,
segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo,
conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde
os tempos antigos,
Homens: mas agora manifesto e dado a conhecer a todas as
nações, por meio das Escrituras proféticas, segundo o
mandamento do Deus eterno, para conduzi-las à obediência da
fé;
Mulheres: ao único Deus sábio seja dada glória para todo o
sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém.
* Hinos do Cantor Cristão
Exposição em Gálatas 1.10-24............................Pr. Rodrigo Odney
O Evangelho de Paulo

* Oração e bênção
Poslúdio.......................................................................Instrumental
CRESCIMENTO ESPIRITUAL - ESTILO DE VIDA – Gálatas 5.16-26
QUAL É A MINHA NOTA
PARA A PRÁTICA...?
...AMOR:

0/1/2/3/4/5

...ALEGRIA:
...PAZ:

0/1/2/3/4/5

0/1/2/3/4/5

...PACIÊNCIA:

0/1/2/3/4/5

...BENIGNIDADE:
...BONDADE:

0/1/2/3/4/5
0/1/2/3/4/5

...FIDELIDADE:
...MANSIDÃO:
...

0/1/2/3/4/5

0/1/2/3/4/5

DOMÍNIO PRÓPRIO: 0/1/2/3/4/5

✓ COMO A PRÁTICA DESTAS
VIRTUDES VÃO AFETAR O MEU
RELACIONAMENTO DIÁRIO COM AS
PESSOAS?
✓ O QUE PRECISO FAZER PARA
PRATICAR CADA UMA DESTAS
VIRTUDES?

QUAL É MINHA NOTA PARA
MORTIFICAR A MINHA CARNE?
IMORALIDADE SEXUAL: 0/1/2/3/4/5
IMPUREZA: 0/1/2/3/4/5
LASCÍVIA: 0/1/2/3/4/5
O QUE
IDOLATRIA: 0/1/2/3/4/5
PRECISO
FEITIÇARIA: 0/1/2/3/4/5
FAZER PARA
INIMIZADES: 0/1/2/3/4/5
MORTIFICAR
CONTENDA: 0/1/2/3/4/5
A MINHA
CIÚME: 0/1/2/3/4/5
CARNE?
IRAS: 0/1/2/3/4/5
DISCÓRDIAS: 0/1/2/3/4/5
DISSENSÕES: 0/1/2/3/4/5
FACÇÕES: 0/1/2/3/4/5
INVEJAS: 0/1/2/3/4/5
BEBEDEIRAS: 0/1/2/3/4/5
ORGIAS: 0/1/2/3/4/5
COISAS SEMELHANTES: 0/1/2/3/4/5

-----------------* Congregação em pé
- Favor desligue-se das redes sociais e se ligue na Bíblia.

CULTO DA NOITE – 19h
Processional................................................................Instrumental
Convite pastoral à adoração
Pr. Neimar Pereira
Prelúdio .............................................................Equipe de Cânticos
* Oração

PRATICANDO A PALAVRA

Galatians 5:19-21 AS21

1. O que eu entendi da exposição bíblica?

✓ COMO A PRÁTICA DESTAS VIRTUDES
VÃO AFETAR
O MEU
2. Quais atitudes eu devo tomar
de hoje
em diante para
RELACIONAMENTO
DIÁRIO COM AS
praticar o ensino da exposição bíblica?
PESSOAS?

✓ O QUE PRECISO FAZER PARA
PRATICAR
CADA UMA DESTAS VIRTUDES?

3. Como vou agir para ter as atitudes que identifiquei como
necessárias em minha vida?

4. Ore e diga tudo isso à Deus e faça sua petição.

* Leitura bíblica alternada........................................ João 8.1-11
Dirigente: Mas Jesus seguiu para o monte das Oliveiras. De
manhã cedo, ele voltou ao templo, e todo o povo foi ao seu
encontro; e Jesus, sentando-se, passou a ensiná-lo.
Homens: Então os escribas e fariseus lhe trouxeram uma
mulher apanhada em adultério; e, pondo-a no meio de todos,
disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante
adultério.
Mulheres: Na Lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam
apedrejadas. E tu, que dizes? Eles diziam isso para colocá-lo à
prova, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinandose, começou a escrever no chão com o dedo.
Dirigente: Mas, como insistissem em perguntar, ergueu-se e
disse-lhes: Quem dentre vós estiver sem pecado seja o
primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se de novo,
continuou a escrever no chão.
Congregação: Ao ouvirem isso, todos foram saindo um a um,
começando pelos mais velhos; e ficaram apenas Jesus e a
mulher, em pé no mesmo lugar.
Dirigente: Levantando-se e não vendo ninguém senão a
mulher, Jesus lhe perguntou: Mulher, onde estão eles?
Ninguém te condenou?
Todos: Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então
Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais.
* Hino....................................................................Congregação
Saudação aos visitantes
Diác. Erivânio Z. Dos Anjos
Momento de Intercessão...........................................Pr. Neimar Pereira
* Cânticos.................................................................Equipe de Cânticos
Dedicação dos dízimos e ofertas
Provérbios 3.9

Honra o SENHOR com teus bens e com as primícias de toda a tua
renda;
* Hino de dedicação
* Oração de dedicação

Exposição em Marcos 2.1-12.........................Pr. Rodrigo Odney
Os teus pecados estão perdoados?
* Cântico de Consagração
* Oração e bênção
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Poslúdio........................................................Equipe de Cânticos
Recessional............................................................Instrumental
-----------------* Congregação em pé
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