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CULTO ADM: os membros da PIBS são
convocados para a assembleia regular a ser
realizada no próximo domingo, dia 19/02, às
10h25.

PRÁTICA DE BANDA: ocorrerá dia 18 de
março, às 9h 30, para todos os instrumentistas
de banda, com Diogo Monzo.

BAZAR MISSIONÁRIO:  está se
aproximando o dia do bazar missionário que
acontecerá  no dia 08/04, às 9h, na quadra de
esportes da PIBS. Deixe suas doações na
secretaria ou com a irmã Zeza.

CONVENÇÃO BATISTA:  a CBPC
convoca todas as igrejas para a Assembleia
Geral Ordinária a realizar-se nos dias 23 a 25
de março, na Igreja Batista Central de
Taguatinga. Informações: 35614716/99286-
9501.

RECADASTRAMENTO: se você ainda
não fez seu recadastramento, procure a
secretaria da PIBS para fazê-lo até o dia 17/
03, para que seu nome seja arrolado na sessão
do dia 19/03. No dia 26 março de 2017, será
aprovado o novo rol de membros da PIBS.

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 12/03 No Próximo Domingo, 19/03 ATIVIDADES REGULARES

EXPEDIENTE

• 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.
• 1ª SEXTA-FEIRA - Vigília de oração  às 20h.
• SÁBADOS - Mensageiras do Rei - às 14h.

Embaixadores do Rei - às 14h.

¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil  4 a 7:

¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Recepção:
¨Segurança:

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.

• Audiências:  a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 13h às 17h)

Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
E-mail: pibsobradinho@gmail.com
Site: www.pibsobradinho.org.br

Sobradinho, 12 de março de 2017.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXV - Nº11

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222

e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

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)

Pastoral

O que dizer sobre o jejum?

13-Segunda
14-Terça
15-Quarta
16-Quinta
17-Sexta
18-Sábado
19-Domingo

ANIVERSARIANTES: 12- Fabiano André
do Nascimento Santos, Ruth Gadêlha
Marques, Marcelo Ribeiro Medeiros,
Francisco José Motta e Oliveira, Hudson
Ferreira Teles, Isabel Coelho Pereira Flor,
Pablo Micael Carvalho Guerra. 14- André de
Aguiar Oliveira. 15- Lázara Gonçalves da
Costa; 16- Davi Gomes de Souza; 17-
Alessandro da Silva Correia, Francisca da Silva
Costa Ferreira, Maria Nazaré de Souza, Gilson
Alves de Oliveira; 18- Eduardo Pinto Alencar,
Jeovane Antonio de Matos, Fernanda Vogado
Correia, Tânia Cristina Gomes Borges.
Parabéns!

MINISTÉRIO INFANTIL: você tem o
desejo de trabalhar com crianças? Precisamos
de voluntários para a EBD, auxiliares de turma
e dirigentes para o culto infantil. Os
interessados deverão procurar as líderes do
Ministério para maiores informações.

REUNIÃO DO CPC: o Pr. Washington Luiz
convoca os membros do Conselho para a
reunião plenária dia 17/03, às 20h, no 3º piso.

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!

Francisco e Valmi.
Oliene.
Letícia.
Karina e
Vanessa.
Rosângela, Meire e Louêdja.
Joaquim e Eufrosina.
Larissa, Mikaela e Vinicius.
Sílvio e Magali.
Israel Batista.
Nadir e Gléslia.
Queomides , Dájames e
Antônio Cruz.

Números 16:41-18:32
Neemias 7:61-9:21
Neemias 9:22-10:39
Neemias 11:1-12:26
Neemias 12:27-13:31
Ester 1:1-3:15
Ester 4:1-7:10

Marcos 16:1-20
I Coríntios 9:1-18
I Coríntios 9:19-10:13
I Coríntios 10:14-11:2
I Coríntios 11:3-16
I Coríntios 11:17-34
I Coríntios 12:1-26

Salmo 55:1-23
Salmo 33:13-22
Salmo 34:1-10
Salmo 34:11-22
Salmo 35:1-16
Salmo 35:17-28
Salmo 36:1-12

Provérbios 11:7
Provérbios 21:11-12
Provérbios 21:13
Provérbios 21:14-16
Provérbios 21:17-18
Provérbios 21:19-20
Provérbios 21:21-22

O Mestre divino, Jesus, impactou os seus discípulos ensinando-os sobre o
jejum. Ele disse: “Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim
de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto; e teu Pai, que vê
em secreto, te recompensará” [Mateus 6:17].

Digo que o jejum é um recurso de Deus, que faz parte da vida cristã e deve ser
praticado pelo crente naturalmente. Por muito tempo, esse tema recebeu objeções,
sempre praticado por aqueles, que com extremado zelo, temia nuvens de rebuliços nos
seus arrais cristãos.

Para outros, com ardor de serem visto nas ondas da espiritualidade; o jejum
passou a fazer parte do cardápio, com objetivo da satisfação pessoal, para serem vistos
como espirituais e receberem o reconhecimento público e aplausos dessa enganosa
espiritualidade.

Jesus, onisciente disso tudo, trouxe uma palavra contrária a esse procedimento
e focou a sua orientação, no propósito do jejum. É evidente que o jejum pode ser
pessoal, o que é muito comum, ou coletivo, quando a igreja se dispõe a algum propósito
pela oração e jejum.

O objetivo principal deve ser agradar a Deus, buscar uma comunhão íntima e
santa com Ele. É fortalecer os laços que o deixam arraigado e edificado com o Senhor, e
nunca, jamais, se mostrar aos outros para ser aplaudido.

Primeiro, o jejum é algo pessoal entre nós e Deus. Esse é o jeito certo de jejuar.
Na escola da fé dos primeiros cristãos, havia uma compreensão de o jejum era um
beneficio. Pois nesse tempo buscavam a vontade de Deus e a sua direção. Havia
quebrantamento e um mover Deus na vida do povo e da igreja.

O jejum acompanha a oração e é uma prática muito desejada pelo servo de
Deus, piedoso, que deseja que Cristo cresça e que ele diminua. Nunca deverá ser visto
como uma rigorosa autodisciplina, mas um prazer incontido por honrar a Deus, por
obter dele sabedoria e entendimento no tocante à Sua vontade.

Resta-nos restaurar em nossa vida diária a prática do jejum e da oração. Convido-
os a pensar assim.

De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

?.
Rosiléia.
Dinalva.
Bethânia e
Gabriela.
Larissa, Adriana e Fernanda.
Izaque e Catarina.
Ricardo, Valdivino e Henrique.
Jhonatas e Olinda.
Paulo José.
Dinah e Valmi.
Elisaldo, André Aguiar e
Marcelo Rodrigues.



ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min

Processional                                                                             Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão Pelo Culto
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental

Canto Congregacional “Cantarei Teu Amor” e “És Amável”
Oração de Louvor à Deus
Participação Musical Naiara Farias
Momento de Intercessão

Consagração de Dízimos e Ofertas “Alvo Mais Que a Neve- 286 HCC”

Oração
Texto Bíblico Salmo 32:1-5
Mensagem  “A confissão proporciona o perdão” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Sonda-me, Ó Deus - 279 HCC”

Oração
Poslúdio Instrumental

Noite - 19h
Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental

Canto Congregacional “Aqui Viemos Te Adorar”
Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Momento Missionário Vídeo
Tema: “Leve Esperança Até Que Ele Venha”
Divisa: Mateus 28:19-20

Hino Oficial “Até que Ele Venha”
Momento de Intercessão

Recitativo Bíblico Gálatas 6:8; 5:16,25

Canto Congracional “Abra os Olhos”, “Santo é o Senhor” e “Em Espírito, Em Verdade”
Oração pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Leitura Bíblica Salmo 51:1-13
Mensagem    “Estratégias de uma vida vitoriosa”   Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Ouvi Contar a História - 499 HCC”

Oração
Poslúdio Instrumental

“Se eu tivesse guardado o pecado no coração, o Senhor não me teria ouvido.” (Salmo 66:18)

1. Pedir a Deus que levante uma geração de intercessores para esses dias.
2. Suplicar a Deus que nos traga o reconhecimento dos nossos erros, pelos quais precisamos pedir-lhe o perdão.
3. Pedir a Deus que nos auxilie a desenvolver a oração de confissão verdadeira, para obtermos o perdão.

1- Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração;
Prova-me, ó Pai, te peço em oração.
De todo mal liberta-me, Senhor,
da transgressão também que oculta for.

2- Limpa meu ser dos vis pecados meus,
tua promessa cumpre, meu bom Deus.
Vem consumir o mal com teu amor,
pois quero te magnificar, Senhor.

3- Todo o meu ser, que já não chamo meu,
quero gastá-lo no serviço teu.
Minhas paixões tu podes dominar;
ó Santo Deus, vem sempre em mim estar.

4- Lá do alto céu o avivamento vem,
a começar em mim e indo além.
O teu poder, as bênçãos, teu favor,
aos que são teus concede, ó Pai de amor.

“Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo,
tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há

algum louvor, nisso pensai.” (Romanos 4:8)

“Portanto ide e fazei discípulos de todas as nações...”

1. Pela campanha missionária.
2. Pelo envolvimento dos Batistas na campanha.
3. Pelo trabalho missionário na PIBS.

“Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína; mas quem semeia para o Espírito,
do Espírito colherá a vida eterna. Mas eu afirmo: Andai pelo Espírito e nunca satisfareis os

desejos da carne. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito.”

1- Ouvi contar a história de Jesus, o Rei da glória,
que do céu desceu e aqui viveu porque me quis salvar.
Ouvi do sofrimento que ele padeceu, morrendo.
Arrependi-me e confiei em Cristo, o Salvador.

Jesus me dá vitória, vitória completa.
Buscou-me, comprou-me com sangue remidor.
De coração amou-me, da perdição salvou-me.
Vitória me assegurou Jesus, meu Salvador.

2- Jesus aqui curava; seu poder favor mostrava.
Aleijados Cristo fez andar e aos cegos deu visão.
Clamei a Cristo: "Cura meu espírito em tortura."
Minha alma ele então limpou e deu-me a salvação.

3- Ouvi de um lar glorioso que Jesus, meu Rei bondoso,
preparou nos céus e um dia ali com ele habitarei.
E no celeste coro cantarei a antiga história.
Ao meu Senhor e Salvador pra sempre louvarei.

1- Seja bendito o Cordeiro
que na cruz por nós padeceu!
Seja bendito o seu sangue
que por nós, pecadores, verteu!
Salvos do mal nós estamos,
por tua graça e teu favor,
pois que mais alvos que a neve
o teu sangue nos torna, Senhor.

Alvos mais que a neve,
alvos mais que a neve,
pois, em seu sangue lavados,
nós temos perdão do Senhor.

2- Foi espinhosa a coroa
que Jesus por nós suportou;
foram profundas as chagas
que nos provam o quanto ele amou.
Há nessas chagas pureza
para o indigno pecador,
pois que mais alvos que a neve
o teu sangue nos torna, Senhor.

3- Se tudo a ti confessarmos
e seguirmos na tua luz,
tu não somente perdoas,
purificas também, ó Jesus.
Lavas de todo pecado.
Que maravilha esse amor!
Pois que mais alvos que a neve
o teu sangue nos torna, Senhor.



Manhã - 10h25min Noite - 19h
“Aqui Viemos Te Adorar”

“Até Que Ele Venha”

“Santo é o Senhor”

“Abra os Olhos do Meu Coração”

“Em Espírito, Em Verdade”

“Cantarei Teu Amor”

“És Amável”

“Alvo Mais Que a Neve - 286 HCC”

“Sonda-me, Ó Deus - 279 HCC”

Dos montes corre para o mar, Teu rio de amor por mim.
Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar.
Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos.
Teu amor me alcança e me faz louvar-Te.

Cantarei Teu amor pra sempre! (4x)
Meu coração exulta, de alegria eu canto.
Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a Tua alegria.

Revelaste o teu amor Senhor, por nós na cruz
Demonstrando-nos, eterna compaixão
Salvação concede a todo o que, confia em ti
Jesus tu és o Deus, da nossa redenção

És amável, tu és Santo,
Concedeste o que tem de melhor
És tão meigo, compassivo,
Cristo vivo, tu és Deus

Mestre e autor da vida, vem reinar em mim
Desejável é tua vontade
Cria através de mim o amor, o teu amor,
E dar-te-ei louvor eternamente

1- Seja bendito o Cordeiro
que na cruz por nós padeceu!
Seja bendito o seu sangue
que por nós, pecadores, verteu!
Salvos do mal nós estamos,
por tua graça e teu favor,
pois que mais alvos que a neve
o teu sangue nos torna, Senhor.

Alvos mais que a neve,
alvos mais que a neve,
pois, em seu sangue lavados,
nós temos perdão do Senhor.

2- Foi espinhosa a coroa
que Jesus por nós suportou;
foram profundas as chagas
que nos provam o quanto ele amou.
Há nessas chagas pureza
para o indigno pecador,
pois que mais alvos que a neve
o teu sangue nos torna, Senhor.

3- Se tudo a ti confessarmos
e seguirmos na tua luz,
tu não somente perdoas,
purificas também, ó Jesus.
Lavas de todo pecado.
Que maravilha esse amor!
Pois que mais alvos que a neve
o teu sangue nos torna, Senhor.

1- Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração;
Prova-me, ó Pai, te peço em oração.
De todo mal liberta-me, Senhor,
da transgressão também que oculta for.

2- Limpa meu ser dos vis pecados meus,
tua promessa cumpre, meu bom Deus.
Vem consumir o mal com teu amor,
pois quero te magnificar, Senhor.

3- Todo o meu ser, que já não chamo meu,
quero gastá-lo no serviço teu.
Minhas paixões tu podes dominar;
ó Santo Deus, vem sempre em mim estar.

4- Lá do alto céu o avivamento vem,
a começar em mim e indo além.
O teu poder, as bênçãos, teu favor,
aos que são teus concede, ó Pai de amor.

Aqui viemos te adorar, ó Cristo
e proclamar o teu poder;
nos levantamos para o teu louvor,
Senhor Jesus, Rei Salvador.

Aqui viemos por amor, ó Cristo,
aceita a nossa adoração;
que a nossa vida no altar de Deus,
confirme a nossa oração.

1- Abre os olhos do meu coração
Abre os olhos do meu coração
Quero Te ver, quero Te ver, Senhor

2- Exaltado e bem alto,
brilhando a luz da tua glória
Derrama teu amor e poder,
pois Tu és Santo, Santo, Santo (2x)

3- Santo, Santo, Santo,
Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo, quero Te ver

4- Quero Te ver, quero Te ver
Eu quero Te tocar,
eu quero Te abraçar
Quero te ver

Em espírito, em verdade
Te adoramos, te adoramos.

Rei dos reis e Senhor
Te entregamos nosso viver.

bis
Pra te adorar, ó Rei dos reis,
Foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
Meu prazer é te louvar,
Meu prazer é estar nos átrios do Senhor,
Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.

bis

}

}

Tua Graça me alcançou
Pra Ti quero viver
Compartilhar do Teu grande amor

O que podemos ser na vida de alguém
Depende tão somente de nós

Se eu não for, quem irá?
Se eu não estender as mãos, quem o fará?
Me envolver, me entregar
E dizer ao mundo que: “Jesus Voltará”

Até que Ele venha, até que Ele venha
Cristo a esperança que ao mundo vou levar
Até que Ele venha, até que Ele venha
Ele é a razão que me faz continuar

1- Santo, Santo, Santo é o Senhor
Santo é o Senhor Deus poderoso
O que era, o que é, e o que há de vir,
Santo, Santo, Santo é o Senhor

2- Justo , Justo, Justo é o Senhor
Justo é o Senhor Deus poderoso
O que era, o que é, e o que há de vir,
Justo , Justo, Justo é o Senhor

3- Digno, Digno, Digno é o Senhor
Digno é o Senhor Deus poderoso.
O que era, o que é, e o que há de vir,
 Digno, Digno, Digno é o Senhor


