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CHÁ DA COMUNHÃO: hoje, após o culto
da noite, teremos o nosso chá da comunhão
na Quadra da PIBS. Procure as irmãs do
Ministério da Comunhão para saber o que
você pode trazer.

MCA: a Coordenadora da MCA, irmã Ruth,
convida todas as irmãs para uma caminhada
de oração, dia 25/03, às 8h, no parque
Jequitibás. Na ocasião, as irmãs terão o café
matinal. Participem!

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.

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 19/03 No Próximo Domingo, 26/03 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, 19 de março de 2017.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXV - Nº12

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

A importância da oração

20-Segunda
21-Terça
22-Quarta
23-Quinta
24-Sexta
25-Sábado
26-Domingo

ANIVERSARIANTES:  20- Ana Júlia
Costa e Silva;  23- Giovana Brants de Alencar,
Edna Telma Anselmo;  24- Ana Júlia M.
Monteiro Gomes;  25- Carolina Farias F. da
Silva, Sebastiana R. dos Santos Oliveira,
Wagner Luiz M. dos Santos, Dalci Carvalho
Guerra. Casamento: 19- Eduardo e Dayse
Alencar;  24- Mário e Eunice Gomes.
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.

GRATIDÃO: a irmã Ruth Gadelha Marques
e família, agradecem a Deus e a todos que
compareceram ao culto de gratidão pelos seus
15 anos. Que Deus abençoe!

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!

Paulo Lobo e Clesson.
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.

Paulo Lobo e Clesson.
Oliene.
Débora Nascimento.
Patrícia e
Joel.
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.

Números 19:1-20:29
Números 21:1-22:20
Números 22:21-23:30
Números 24:1-25:18
Números 26:1-51
Números 26:52-28:15
Números 28:16-29:40

Lucas 1:1:25
Lucas 1:26-56
Lucas 1:57-80
Lucas 2:1-35
Lucas 2:36-52
Lucas 3:1-22
Lucas 3:23-38

Salmo 56:1-13
Salmo 57:1-11
Salmo 58:1-11
Salmo 59:1-17
Salmo 60:1-12
Salmo 61:1-8
Salmo 62:1-12

Provérbios 11:8
Provérbios 11:9-11
Provérbios 11:12-13
Provérbios 11:14
Provérbios 11:15
Provérbios 11:16-17
Provérbios 11:18-19

Orar foi o primeiro movimento dos discípulos após o recebimento da Grande
Comissão. A Bíblia é um livro repleto de orações e de instruções para que o crente ore
de forma constante. Observe que muitos homens e mulheres da Bíblia foram lembrados
como pessoas de oração. O próprio Senhor Jesus teve uma vida intensa de oração.

Os irmãos do primeiro século entenderam a importância da oração e desde o
seu inicio a tomaram como estilo de vida. Não foi uma situação eventual em tempos de
perseguição, nem casual no dia a dia da igreja. A oração fazia parte do seu estilo vida.
Viviam a orientação da Bíblia: “Orai sem cessar”.

A nossa vida de oração, o que me parece e da minha própria experiência pessoal,
oramos pouco ou quase nada! Mesmo que percebamos os mais diversos dilemas que
Deus poderia responder sobre eles e não O faz, porque não oramos.

Os cultos de oração, os encontros de grupos de oração e os outros segmentos
de oração são menos concorridos, menos frequentados, pois há menos interesse nesses
encontros, porque a oração ainda não teve o seu lugar no interesse e ainda não se
constituiu uma necessidade do crente.

Quando Jesus mandou de volta os discípulos para Jerusalém e que aguardassem
a soberana visitação de Deus, eles não ficaram “jogando dominó”, não ficaram
especulando, não ficaram negociando. Eles perseveraram em oração.

Ao receberem a Grande Comissão, aqueles discípulos de Jesus iniciaram um
grande movimento: “E, unidos, todos se dedicavam à oração...” (Atos 1:14). A igreja
buscava intensamente a presença do Senhor. Eles sabiam que nada podiam fazer se não
fossem auxiliados por Jesus. O resultado de tudo isso foi uma poderosa proclamação
da Palavra de Deus.

É incrível Atos 2:42 quando fala sobre aqueles nossos irmãos: “(...) eles
perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações”.
A igreja nasceu, cresceu, amadureceu e se multiplicou. Sem a oração nada acontece!

Prezado irmão, esse é um apelo veemente para você. Deus trabalha para levantar
uma geração de intercessores, nesses dias. E Ele está olhando para você, alguém capaz
de responder: SIM.

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 “Brilha Jesus” e “Deus Supremo És”
Momento Missionário Vídeo
Tema: “Até Que Ele Venha”
Divisa: Mateus 28:19-20

Hino Oficial “Até que Ele Venha”
Momento de Intercessão

Consagração de Dízimos e Ofertas “Fala e Não Te Cales - 538 HCC”

Oração
EXPEDIENTE

ORDEM DO DIA

Canto Congregacional “Brilha no Meio do Teu Viver - 488 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 “Grandioso És Tu - 52 HCC”
Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Coro da PIBS
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 da PIBS
Canto Congracional “Ao Que é Digno”, “Tu És Santo” e “Ao Que Está Assentado”
Oração pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Texto Bíblico Gênesis 24:12-14

Mensagem         “Que hoje me vá bem”         Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Segurança”

Oração
Poslúdio Instrumental

“Que Deus se compadeça de nós e nos abençoe; e faça resplandecer seu rosto sobre nós, para
que se conheçam seu caminho na terra e sua salvação entre todas as nações.” (Salmo 67:1-2)

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

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

1- Quem irá nos campos trabalhar
e a semente santa semear?
Lembra-te de quem levou
uma cruz onde expirou!
Toma tua cruz também,
renuncia a tudo e vem,
segue o Mestre com fervor,
semeando sem temor.

Fala, fala e não te cales,
ergue a cruz da redenção.
Cristo espera que tu fales
ou as pedras clamarão!
Fala, fala e não te cales,
deixa agora os teus temores.
Vai com fé aos pecadores,
proclamando a salvação!

2- A mensagem leva com amor
às ovelhas que não têm pastor.
Eis as multidões sem luz,
perecendo sem Jesus!
Fala a todos sem cessar,
pois o sol vai declinar;
mostra agora compaixão
e anuncia a salvação.

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação – Comissão auxiliar de Exame de Contas

2. Outros assuntos
3. Parecer da Comissão de Membros.

4. Leitura e aprovação da Ata.

“Aclamai a Deus, toda a terra. Cantai a glória do seu nome, dai glória em seu louvor. Dizei a
Deus: Como as tuas obras são grandiosas!” (Salmo 66:1-3)

“E disse: Ó SENHOR, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me dês bom êxito hoje e trates
com bondade o meu senhor Abraão. Estou aqui em pé, junto à fonte, e as filhas dos homens  desta

cidade estão saindo para tirar água. Faze que a moça a quem eu disser: abaixa o teu cântaro para
que eu beba; e ela responder: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos; seja aquela que
designaste para o teu servo Isaque. Assim saberei que trataste com bondade o meu senhor.”

Seguro estou em Ti,
Tu és o Deus de amor.
Não temerei o mal,
Tu és o grande Eu Sou.
Eu ergo minhas mãos,
Preciso receber
A Tua palavra, ó Deus,
Que me fará vencer!

Entrego a Ti a minha oração,
Pois Tu és, Senhor,
Fonte de águas vivas
Que há em mim.
És a minha esperança;
Eu descanso em Ti.
Posso confiar
Que a vitória está por vir.

1. Pelos irmãos e irmãs que se encontram presos por causa da fé.
2. Pelos missionários que atuam na Ásia e suas famílias.
3. Pelos cristãos em meio à guerra no Oriente Médio.

1. Pedir ao Senhor que a crise econômica do Brasil não afete o avanço da obra missionária pelo mundo.
2. Pela JMM e pela vida do seu diretor executivo, Pr. João Marcos Barreto.
3. Pela saúde de cada missionário e seus familiares e pelos novos campos missionários que serão abertos.



Manhã - 10h25min Noite - 19h
“Grandioso És Tu - 52 HCC”

“Até Que Ele Venha”

“Ao Que é Digno”

“Tu És Santo”

“Ao Que Está Assentado”

“Brilha Jesus”

“Deus Supremo És”

“Fala e Não te Cales - 538 HCC”

“Brilha no Meio do Teu Viver - 488 HCC”

3- Contemplando tua majestade;
Teu reflexo em nossas faces,
Cada dia de glória em glória
Mostra sempre a tua história.
Brilha em mim (bis).

1- Vejo a luz do Senhor que brilha;
Bem no meio das trevas brilha.
Jesus Cristo, a luz deste mundo
Nos acorda de um sono profundo.
Brilha em mim (bis).

Brilha, Jesus,
Brilha forte nos povos sempre.
Brilha, Jesus
Deixa a chama arder;
Fonte de amor,
Faz jorrar sobre os povos sempre,
Brilha Jesus deixa a chama arder.

2- Eis me achego ao teu trono incrível;
Mais finito ao intangível.
Por teu sangue precioso eu ouso entrar,
Minhas sombras da  alma vem dissipar.
Brilha em mim (bis)

Deus supremo és. Soberano em glória!
És incomparável, (Homens)
maravilhoso, (Mulheres)
em tua formosura. (Homens)
És incomparável, (Homens)
maravilhoso, (Mulheres)
em tua majestade! (Homens)

Não há outro Deus como Jeová;
não há outro Deus além do Senhor;
não há no céu, não há na terra,
não há no mar,
Deus como o Senhor!

1- Quem irá nos campos trabalhar
e a semente santa semear?
Lembra-te de quem levou
uma cruz onde expirou!
Toma tua cruz também,
renuncia a tudo e vem,
segue o Mestre com fervor,
semeando sem temor.

Fala, fala e não te cales,
ergue a cruz da redenção.
Cristo espera que tu fales
ou as pedras clamarão!
Fala, fala e não te cales,
deixa agora os teus temores.
Vai com fé aos pecadores,
proclamando a salvação!

2- A mensagem leva com amor
às ovelhas que não têm pastor.
Eis as multidões sem luz,
perecendo sem Jesus!
Fala a todos sem cessar,
pois o sol vai declinar;
mostra agora compaixão
e anuncia a salvação.

1- Não somente pra fazer um feito singular
é preciso agir com muito ardor;
mas as coisas mais humildes por executar
Deves fazê-las com todo amor.

Brilha no meio do teu viver
Brilha no meio do teu viver,
Pois talvez algum aflito possas socorrer:
Brilha no meio do teu viver.

2- Oh, talvez alguma vida possas alegrar
com palavras cheias de calor,
ou quem sabe algumas almas tristes alcançar
com a mensagem do Salvador.

3- Mesmo que agitado seja aqui o teu viver,
sê mais firme em tua devoção.
Vê em teu redor que há gente triste a perecer,
sem ter certeza da salvação.

1- Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado,
contemplo a tua imensa criação
- o céu e a terra, os vastos oceanos -
fico a pensar em tua perfeição.

2- Ao caminhar nas matas e florestas,
escuto as aves todas a cantar;
olhando os montes, vales e campinas,
em tudo vejo o teu poder sem par.

3- Quando eu medito em teu amor tão grande,
que ofereceu teu filho sobre o altar,
maravilhado e agradecido venho
também a minha vida te ofertar.

4- E quando, enfim, Jesus vier em glória
e ao lar celeste então me transportar,
adorarei, prostrado e para sempre:
"Grandioso és tu, meu Deus!", hei de cantar.

Então minha alma canta a ti, Senhor:
"Grandioso és tu! Grandioso és tu!"
Então minha alma canta a ti, Senhor:
"Grandioso és tu! Grandioso és tu!"

Ao que é digno de receber a glória,
ao que é digno de receber o louvor,
ao que é digno de receber a glória,
ao que é digno de receber o louvor,

Levantemos nossas mãos e adoremos
A Jesus, cordeiro de  Glória
Exaltemos Sua incomparável majestade
Ao que vive pra sempre, Ao grande Eu Sou
A Jesus.

Tu és Santo, (Tu és Santo). Poderoso, (Poderoso). Tu és digno, (Tu és digno).
De adoração, (De adoração). Eu te sigo, (Eu te sigo). Eu te louvo, (Eu te louvo).

Para sempre, (Para sempre). Te amarei, (Te amarei).

Eu canto e louvo (Ele é meu Senhor, Ele é o Rei dos reis).
Ao Rei que é digno. (Ele é o pai de amor, poderoso Deus).
Eu canto e adoro, (É o Emanuel, Ele é o Grande Eu Sou).

Diante dele eu me prostro (Ele é o cordeiro que me salvou).

E eu canto e louvo. (Ele vivo está, Ele ressurgiu).
Ao Rei que é digno. (Sempre reinará, Ele sempre existiu).
Eu canto e adoro. (Ele é o alfa e ômega o inicio e o fim).

Diante dele eu me prostro.(Salvador e Messias, amigo pra mim).
Príncipe da paz, só por Ele eu vivierei.

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

Ao que está assentado
No trono e ao Cordeiro
seja o louvor e a honra
e a glória e o domínio,

pelos séculos dos séculos, amém.


