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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.

PROJETO GABU: faça parte do Projeto

Gabu e abençoe vidas em Guiné-Bissau. “Cada

um contribua de acordo com o que decidiu no

coração; não com tristeza nem por

constrangimento, pois Deus ama a quem

contribui com alegria”. (II Coríntios 9:7)

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 26/03 No Próximo Domingo, 02/04 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, 26 de março de 2017.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXV - Nº13

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

Uma entrega total

27-Segunda
28-Terça
29-Quarta
30-Quinta
31-Sexta
01-Sábado
02-Domingo

ANIVERSARIANTES: 29- Elizeu Martins

de Souza, Rafaela Taylor Monteiro; 31-

Isabella Nicole Santana Silveira, Ana Cristina

Rocha Oliveira Valverde, Antonia de Ribamar

Teles Veloso, Rosiléia Alves de Oliveira Silva.

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.

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!

Jeferson e Alessandro.
Oliene.
Débora Nascimento.
Betânia e
Gabriela.
Emília, Rosângela e Gislaine.
Queomides e Maria Alves.
Daniel, Josy e Ana Clara.
Valdivino e Guilherme.
Alessandro Correia.
Welida e Maria Clara.
Alessandro, Ismeraldo e
Marivam.

Wellington e Nelson.
Rosileia.
Maria das Graças.
Betânia e
Gabriela.
Emília, Rosângela e Gislaine.
Valdivino e Rosileia.
Daniel, Josy e Ana Clara.
Eduardo e Carol.
Paulo Lôbo.
Shaula e Valmi.
Deraldo, José Carlos e
Givanildo.

Números 30:1-31:54
Números 32:1-33:39
Números 33:40-35:34
Núm. 36:1-Deut. 1:46
Deuteronômio 2:1-3:29
Deuteronômio 4:1-49
Deuteronômio 5:1-6:25

Lucas 4:1:30
Lucas 4:31-5:11
Lucas 5:12-28
Lucas 5:29-6:11
Lucas 6:12-38
Lucas 6:39-7:10
Lucas 7:11-35

Salmo 63:1-11
Salmo 64:1-10
Salmo 65:1-13
Salmo 66:1-20
Salmo 67:1-7
Salmo 68:1-18
Salmo 68:19-35

Provérbios 11:20-21
Provérbios 11:22
Provérbios 11:23
Provérbios 11:24-26
Provérbios 11:27
Provérbios 11:28
Provérbios 11:29-31

Neste dia, 26 de março de 2017, finalizamos o trabalho de recadastramento, que
decidimos fazer, em marco de 2015. Agradecemos a todos que entenderam o processo,
e cooperaram para que tivéssemos os resultados obtidos. Chamo a sua atenção para o
seguinte fato: agora o meu e o seu nome estão na lista do novo rol de membros, pronto!

Veja bem, não é só ter o nome na lista. Esse assunto vai mais além. Nós aceitamos
fazer parte de uma igreja e temos o compromisso de torná-la uma igreja saudável, que
cresce, porque alcança as pessoas. Se existe uma causa que impede esse crescimento,
é a falta de compreensão da natureza e da função que temos como igreja.

Ter o seu nome na lista de membros, não o torna igreja, é preciso que os
arrolados desejem ser igreja, o corpo de Cristo, funcionando sob Sua autoridade, cheia
do Espírito Santo, obedecendo a Palavra e de forma natural, permitindo Cristo infundir
Sua vida em nós.

Do que mais precisamos para a igreja, nesses dias tão difíceis que passamos?
Por certo, não será uma lista de membros. Mas, um contingente humano comprometido
de corpo e alma, com a obra que a identificou emprestando-lhe o seu nome. Precisamos
de um contingente de pessoas salvas por Cristo, santas em seu modo de vida, puras
nas coisas que fazem e dispostas a dar de si para que o trabalho aconteça.

Não ache bonito e nem adequado ter o seu nome arrolado e viver distante da
obra. Deus não se deixa escarnecer! A igreja é o corpo de Cristo e Ele zela pelo Seu
corpo. Os princípios bíblicos sedimentados nunca mudam. Por isso, emerge a
necessidade de ser e não estar membro da igreja.

Os princípios da unidade do corpo são vividos no corpo e quem está membro
não experimenta o mais profundo consolo, crescimento, graça, contentamento, cuidados
que o corpo oferece. Pois, quem não está ligado na terra, não será ligado no céu. O
nome no rol de membros não muda essa realidade. Portanto, Deus está pedindo não é
o seu nome emprestado, mas a sua vida, comprometida, numa entrega total. Pense
nisso!

De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva



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 “Grande é o Senhor” e “Graças, Senhor”
Momento Missionário
Tema: “Até Que Ele Venha”
Divisa: Mateus 28:19-20

Hino Oficial “Até que Ele Venha”
Momento de Intercessão

Recitativo Bíblico Malaquias 3:10

Consagração de Dízimos e Ofertas “Oh, Trazei à Casa do Tesouro - 244 HCC”

Oração
Assembleia Extraordinária

Canto Congregacional “Mãos ao Trabalho - 492 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 “Santo! Santo! Santo! - 02 HCC”
Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Momento Missionário Vídeo
Tema: “Até Que Ele Venha”
Divisa: Mateus 28:19-20

Hino Oficial “Até que Ele Venha”
Momento de Intercessão

Participaão Musical Coro Infantil
Recitativo Bíblico Salmo 103:20-22

Canto Congracional “Vem, Esta é a Hora”, “Somente a um Deus Assim” e “Aclame ao Senhor”
Oração pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Texto Bíblico Salmo 102:1-2;17

Mensagem  “Senhor, dá-te pressa em acudir-me”  Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Ó Senhor, Vem Me Dirigir - 212 HCC”

Oração
Poslúdio Instrumental

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

“Ó minha alma, bendize o SENHOR, e todo meu ser bendiga seu santo nome. Ó minha alma,
bendize o SENHOR, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios.” (Salmo 103:1-2)

1- Oh, trazei à casa do tesouro,
dízimos e ofertas com amor!
Consagrai-vos como bons mordomos,
desfrutando as divinais promessas.

Sim, provai-o,
confiantes, dedicai-vos já ao Senhor,
Que grandes bênçãos
sobre vós derramará.

2- Quando minha fé vacila e falha,
tudo se escurece ao meu redor;
com ternura meu Senhor me ampara;
pelo seu amor então prossigo.

3- Eu lhe dediquei a minha vida,
todos os talentos, tempo e bens.
Com mil bênçãos ele me sustenta;
nele achei perdão e paz perenes.

“Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa, e
provai-me nisto, diz o SENHOR dos Exércitos, e vede se não abrirei as janelas do céu e não

derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não conseguireis guardá-las.”

Ordem do Dia: Aprovação do novo Rol de Membros da PIBS.

“Ó minha alma, bendize o SENHOR! SENHOR, meu Deus, tu és esplêndido! Estás vestido de
honra e majestade.” (Salmo 104:1)

“Bendizei o Senhor, vós, todos os seus anjos [...] Bendizei o Senhor, vós, todos os seus exércitos,
vós, seus servos [...] Bendizei o Senhor, vós, todas as suas obras [...] ó minha alma, bendize o

Senhor!”

“Ó Senhor, ouve minha oração, e chegue a ti o meu clamor [...] dá-te pressa em acudir-me.
Atendendo à oração do desamparado e não desprezando sua súplica”.

Ó Senhor, vem me dirigir!
com fervor quero te seguir
Para hoje e sempre te honrar
e teu amor ao mundo mostrar.

1.  Quero buscar e pedir ao Senhor
do seu Espírito e seu amor;
e na palavra vou refletir,
pois suas ordens eu quero cumprir.

2. Quero louvar e ouvir o Senhor,
o seu Espírito libertador,
todo pecado já confessar,
tudo que tenho lhe dedicar.

3. Quero falar e seguir ao Senhor,
ao seu Espírito consolador;
no seu trabalho vou investir
e só a ele amar e servir.

1. Pelas crianças atendidas pelos programas, Pope e Pepe.
2. Pelas crianças nos campos de refugiados.
3. Pelas crianças do Haiti após o furacão Matthew.

1. Pelos países fechados à pregação do Evangelho.
2. Pelos países que estão em guerra.
3. Louvar a Deus pela fidelidade de cada mantenedor e intercessor da obra missionária mundial.



Manhã - 10h25min Noite - 19h
“Santo! Santo! Santo! - 02 HCC”

“Até Que Ele Venha”

“Vem, Esta é a Hora”

“Somente a um Deus Assim”

“Aclame ao Senhor”

“Grande é o Senhor”

“Graças, Senhor”

“Até Que Ele Venha”

“Oh, Trazei à Casa do Tesouro”

“Mãos ao Trabalho - 492 HCC”

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

Grande é o Senhor e mui digno de louvor,
na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
Alegria de toda a terra.
Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória,
que nos ajuda contra o inimigo.
Por isso diante dEle nos prostramos.

Queremos o teu nome engrandecer
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas
Confiamos em teu infinito amor,
Pois só Tu és o Deus eterno
sobre toda a terra e céu.

Tens feito tanto por mim,
da escuridão tua luz me tirou.
Graças dou. Graças dou.
Por teu Amor e perdão,
por meus pecados levados na cruz.
Graças dou. Graças dou.

Aqui diante de Ti,
eu  tenho tanto pra te agradecer.
Graças dou. Graças dou.
O que me deste, Senhor,
por tantas bênçãos que eu não posso ver.
Graças dou. Graças dou.

Com meu coração
e o meu louvor,
com as mãos aos céus,
Louvo-te, Senhor.

Graças dou, sempre a Ti eu graças dou,
graças dou.

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. Mãos ao trabalho, crentes,
com incessante ardor;
vamos, enquanto temos
nossa vida em flor.
Vamos, enquanto é dia,
com força trabalhar,
pois, quando chega a noite,
já não há lidar.

2. Mãos ao trabalho, crentes,
antes que fuja a luz;
temos agora tempo
de servir Jesus.
Vamos à sua causa
hoje nos dedicar,
pois, quando chega a noite,
já não há lidar.

3. Mãos ao trabalho, crentes,
vem já o anoitecer;
firmes, enquanto a morte
não nos abater.
Vamos, irmãos, à obra,
por Cristo trabalhar,
pois, quando chega a noite,
vamos descansar.

1- Oh, trazei à casa do tesouro,
dízimos e ofertas com amor!
Consagrai-vos como bons mordomos,
desfrutando as divinais promessas.

Sim, provai-o,
confiantes, dedicai-vos já ao Senhor,
Que grandes bênçãos
sobre vós derramará.

2- Quando minha fé vacila e falha,
tudo se escurece ao meu redor;
com ternura meu Senhor me ampara;
pelo seu amor então prossigo.

3- Eu lhe dediquei a minha vida,
todos os talentos, tempo e bens.
Com mil bênçãos ele me sustenta;
nele achei perdão e paz perenes.

1- Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Cedo, de manhã, entoamos teu louvor.
Santo! Santo! Santo! Nosso Deus triúno,
és um só Deus, excelso Criador.

2- Santo! Santo! Santo! Todos os remidos,
juntos com os anjos, proclamam teu louvor.
Antes de formar-se o firmamento e a terra,
eras e sempre és e hás de ser, Senhor.

4- Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Tuas obras louvam teu nome com fervor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
És um só Deus, supremo Criador. Amém.

3- Santo! Santo! Santo! Nós, os pecadores,
não podemos ver tua glória sem tremor.
Tu somente és santo; outro não existe
puro e perfeito, excelso benfeitor.

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 jamais me curvarei,
nem louvor darei a homem.
para rei ou reino algum,
jamais darei meu coração ou cantarei.

O desejo do coração,
a lealdade e a devoção,
vão servir aquEle
que morreu naquela cruz.

Somente a um Deus assim
eu dirijo meu louvor,
e toda a minha fé.
Ao único Rei dos reis
meus joelhos dobrarei.
Tudo lhe darei. (2x)

Ao Deus criador,
Jesus que me salva,
Redime e restaura,
revive e renova...
Somente a um Deus assim
darei meu louvor

Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor.
Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor.
Com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre Te adorarei.

Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos.
Poder, majestade e louvores ao Rei.
Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome.
Alegre te louvo por Teus grandes feitos,
firmado estarei, sempre Te amarei.
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim.


