CONVIDADOS E VISITANTES DOS 61 ANOS
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.

BOLETIM ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO
29 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2020.

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.
1.
2.
3.

4.
5.

COMUNICADOS
Pr. Epaminondas e Conceição sejam muito bem-vindos.
Querido Pastor a nossa gratidão por aceitar o convite para
ser o Pregador Oficial do 61º aniversário da PIB.
Você está preparado para a volta de Jesus ou para
encontrar-se com Ele?
Agradecimentos: Nossa gratidão a Deus pela vida de todos
os irmãos que oraram e contribuíram para colocarmos os
aparelhos de Ar Condicionado. Em especial, ao irmão
Benedito e Cristiano Avelar que se empenharam para gerenciar
a execução do plano. Até aqui o investimento foi de R$
36.698,78. Agora vem a segunda parte que desejamos concluir
até o final do ano. Seja fiel dizimista e oferte para este fim.
Desconecte-se das Redes Sociais na hora do culto.
Deseja se tornar membro da PIB? fale com o pastor.

6. Estamos no
e no
.
7. Seu Dízimo E Oferta glorificam a Deus e ajuda a igreja a
manter os seus trabalhos. Seja fiel Dizimista! Oferte em prol
das melhorais que estamos proporcionando ao templo.
8. Visão Evangelística
da PIB - Mateus
28.18-20: 1. IDE,
SAÚDE FINANCEIRA
DA IGREJA
não vinde. 2. Testemunhe a TODOS, e não apenas alguns. 3.
CNPJ 49.864.333/0001-58
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Visão da Igreja: Uma Igreja Família de Famílias
Transformadas em Cristo que Impactam o Mundo.
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.
7Marcas da PIB: 1 Sã Doutrina; 2 Liderança Bíblia; 3
Famílias Fortes e Saudáveis; 4 Membresia Saudável; 5
Grupos Familiares; 6 Ministérios Relevantes; 7
Evangelização e Missões
7Marcas do Membro da PIB: 1. Regenerado; 2. Tempo
a Sós com Deus; 3. Pratica a Palavra; 4. Cultua a Deus; 5.
Conselhos Bíblicos; 6. Integrado e Serve; 7. Faz Novos
Discípulos.
Tema do Ano: Desenvolver Discípulos de Cristo Sadios
e Modelares que obedeçam a Palavra.
Livros do Ano: Efésios | 1 e 2 Timóteo
Texto básico do Ano: Efésios 1.13-23
Ministério Pastoral:
Pr. Rodrigo Odney (14) 98100.7567
Pr. Neimar Pereira (14) 98112-6083
INSTITUCIONAL
Organização: 24 de fevereiro de 1959
Plantação da Igreja Batista em Cândido
Mota em parceria com a PIB de Garça,
SIB de Assis e FootPrints.
Pr. Raimar Victor Cavalcante.
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EXALTEMOS O SALVADOR
Neste dia festivo quero, de forma brevíssima, encorajar
os irmãos a exaltar o Cabeça da Igreja, o Senhor Jesus Cristo. A
sua promessa tem se cumprido de geração a geração; e, a sua
Igreja tem sido por Ele edificada e as portas do inferno jamais
foi e será capaz de prevalecer contra a Sua Igreja (cf. Mt 16.18).
A cada geração de discípulos de Cristo novos desafios se
apresentam nas mais diversas roupagens, mas, em todas elas, a
Igreja de Deus prevaleceu, e, sempre prevalecerá! Aleluia!
Louvado Seja o Senhor!
Completamos 61 anos com essa convicção. Jesus é o
Cabeça da PIB em Pompéia, e, ao longo de nossas décadas,
somos testemunhas da fidelidade de Jesus para conosco, sua
igreja local. Somos uma igreja local que existe no tempo
presente para ser fiel ao nosso Deus e a sua Palavra. Somos uma
igreja local que existe para a glória de Deus. Somos uma igreja
local que tem a consciência que existimos para cooperar com a
expansão do Reino de Deus em nossa Cidade, Estado, País e
Mundo.
Que em 2020, aos 61 anos de existência, cresçamos
como uma igreja de fato, formada por discípulos de Cristo
sadios e modelares que obedeçam a Palavra. Estejamos nós
atentos as avaliações que o Senhor Jesus fez de cada uma das 7
igrejas locais da Ásia Menor. Sejamos nós prudentes e diligentes
na busca das marcas de uma igreja sadia e de membros sadios,
conforme Deus estabelece em sua Palavra. Queiramos nós
crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus nosso
Senhor e Salvador.
Louvado Seja Deus! Como é bom comemorarmos 61
anos de organização. Como é bom estarmos juntos e unidos
para a glória de nosso Deus. Como é bom sabermos que
aguardamos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto nos
dedicamos a sua obra. Como é bom desfrutarmos deste tempo
de unidade e paz que Deus nos concede como igreja local.
Permaneçamos firmes e vigilantes para assim prosseguirmos.
Que Deus abençoe cada membro e família que constitui a PIB
em Pompéia.
Juntos Somos Mais, Pr. RodrigoOdney
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ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO - SÁBADO – 19h

ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO – DOMINGO - 9h

ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO - DOMINGO – 19h

Processional...................................................................Instrumental
Convite pastoral à adoração
Pr. Rodrigo Odney
Prelúdio...............................................................Equipe de Cânticos
CELEBRAMOS 61 ANOS...
... DESENVOLVENDO DISCÍPULOS DE CRISTO
* Oração
* Leitura bíblica alternada................................João 1.35-37,40-42
Pr. Rodrigo: No dia seguinte, João estava ali outra vez, com
dois de seus discípulos, e, olhando para Jesus, que por ali
passava, disse: Este é o Cordeiro de Deus!
Congregação: Os dois discípulos ouviram-no dizer isso e
passaram a seguir Jesus.
Pastores: André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que
ouviram João falar e seguiram Jesus. O primeiro que ele
encontrou foi Simão, seu irmão; e disse-lhe: Achamos o Messias.
Congregação: E o levou a Jesus. Este fixou nele o olhar e disse:
Tu és Simão, filho de João; serás chamado Cefas (que significa
Pedro).
… SADIOS E MODELARES
Saudação aos visitantes, pastores e igrejas representadas
* Leitura bíblica alternada.......................1 Tessalonicenses 1.6-8
Pastores: E vos tornastes nossos imitadores e do Senhor,
recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo,
mesmo em meio a muita tribulação.
Congregação: Dessa forma, tende vos tornado modelo para
todos os crentes na Macedônia e na Acaia.
Todos: Pois, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor
foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em
Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não
precisarmos mais falar sobre isso.
Coral da PIB
Dedicação dos dízimos e ofertas
…QUE OBEDEÇAM A PALAVRA.
Proclamação da Sã Doutrina
Pr. Epaminondas Cristóvão
* Oração e bênção
Poslúdio...............................................................Equipe de Cânticos
Recessional.....................................................................Instrumental
-----------------* Congregação em pé
- Favor desligar o celular, manuseie a sua Bíblia, não a deixe em
casa.

Processional....................................................................Instrumental
Convite à adoração
Olavo Flauzino
Prelúdio................................................................Equipe de Cânticos
* Oração
* Leitura bíblica alternada......................................2Timóteo 4.1-5
Olavo Flauzino: Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus,
que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu
reino,
Congregação: prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo,
aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino.
Homens: Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã
doutrina; mas, desejando muito ouvir coisas agradáveis,
ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos;
Mulheres: e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se
voltarão para as fábulas.
Todos: Tu, porém, sê equilibrado em tudo, sofre as aflições,
faze a obra de um evangelista e cumpre teu ministério.
Saudação aos visitantes
Oração uns com os outros
* Leitura bíblica alternada..................................Atos 11.19-21,26
Dirigente: Os que foram dispersos pela tribulação que se deu
por causa de Estêvão foram para a Fenícia, Chipre e Antioquia,
anunciando a palavra apenas aos judeus.
Congregação: Mas havia entre eles alguns que tinham vindo de
Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram
também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus.
Mulheres: E a mão do Senhor era com eles, e um grande
número de pessoas creu e se converteu ao Senhor.
Todos: Tendo-o achado, levou-o para Antioquia. E, durante um
ano inteiro, reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente.
Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela
primeira vez.
* Cânticos.............................................................Equipe de Cânticos
Dedicação dos dízimos e ofertas
Proclamação da Sã Doutrina
Pr. Epaminondas Cristóvão
* Oração e bênção
Poslúdio...............................................................Equipe de Cânticos
Recessional.....................................................................Instrumental
-----------------* Congregação em pé
- Favor desligar o celular, manuseie a sua Bíblia, não a deixe em
casa.

Processional....................................................................Instrumental
Convite pastoral à adoração
Pr. Neimar Pereira
Prelúdio................................................................Equipe de Cânticos
* Oração
* Leitura bíblica alternada....................................,,..Efésios 1.3-12
Pr. Neimar: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus
Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas
regiões celestiais em Cristo;
Congregação: como também nos elegeu nele, antes da
fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante
dele em amor;
Homens: e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa
determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por
meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que
nos deu gratuitamente no Amado.
Mulheres: Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados
pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez
multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência.
Pr. Neimar: E fez com que conhecêssemos o mistério da sua
vontade, segundo a sua boa determinação, que nele propôs para
a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em
Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que
estão na terra.
Todos: Nele também fomos feitos herança, predestinados
conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo
o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua
glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo.
Saudação aos visitantes
Orando uns com os outros
* Cânticos.............................................................Equipe de Cânticos
Dedicação dos dízimos e ofertas
Agradecimentos
Pr. Rodrigo Odney
Coral da PIB
Proclamação da Sã Doutrina
Pr. Epaminondas Cristóvão
* Oração e bênção
Poslúdio................................................................Equipe de Cânticos
Recessional..................................................................Instrumental
-----------------* Congregação em pé
- Favor desligar o celular, manuseie a sua Bíblia, não a deixe em
casa.
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CELEBRAMOS 57 ANOS...
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