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MISSÕES MUNDIAIS:  hoje é o
encerramento da Campanha de Missões
Mundiais e você tem a oportunidade de
consagrar a sua oferta nos cultos da manhã e
da noite.

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

CURSO DE LÍDERES PGM: você é o
nosso convidado para o curso de líderes de
pequenos grupos. Primeira turma, 12 aulas,
nas terças-feiras, das 16h às 17h30. Segunda
turma, quartas-feiras, das 21h às 22h30.
Procure a secretaria e escolha o horário de sua
preferência.

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 02/04 No Próximo Domingo, 09/04 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, 02 de abril de 2017.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXV - Nº14

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

Pequena palavra, grande desafio.

03-Segunda
04-Terça
05-Quarta
06-Quinta
07-Sexta
08-Sábado
09-Domingo

ANIVERSARIANTES:  03- Elisa de Sousa
Barbosa Alves, Heidy Lima Santos; 05-
Antônio Marcelino da Costa, Luana Machado
dos Anjos; Pr.Washington Luiz da Silva; 07-
Déa Berenice de Oliveira Pagy, Franquisnei
Lopes da Costa; 08- Genival Rodrigues Alves,
Marinês Rodrigues Nascimento. 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.

CORO INFANTO-JUVENIL (0 a 3
ANOS): ensaio todos os sábados, às 10h.

CORO DE ADOLESCENTES (11 a 17
ANOS): ensaio todos os sábados, às 10h.

CULTO DE ADOLESCENTES:
acontecerá no próximo sábado, dia 08/04, às
20h, na PIBS. Participe!

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!

Wellington e Nelson.
Rosileia.
Maria das Graças.
Betânia e
Gabriela.
Fernanda, Mada e Luciana.
Valdivino e Rosileia.
Valdivino, André e Vanessa.
Eduardo e Carol.
Paulo Lôbo.
Shaula e Valmi.
Deraldo, José Carlos e
Givanildo.

Assim podemos nos expressar a respeito da fé. Spurgeon fez uma afirmação
interessante à respeito da oração: “pouca fé bastará para levar-nos ao céu, mas uma
grande fé trará o céu até nós”. Terá sido essa a compreensão de Marcos 11:14: “Por isso
vos digo que tudo o que pedirdes em oração crede que já o recebestes, e o tereis”.

Associado à fé, oramos por reconhecimento de que Deus é o único Senhor e
nós, limitados à condição humana pecadora; carentes da graça e da misericórdia divina,
renovada a cada manhã, com o objetivo de não sermos consumidos. Por isso, somos
gratos e conduzidos a nos prostrarmos diante Dele, como redentor nosso!

A oração é fruto da intimidade que devemos desfrutar com Deus. Mesmo que
o Senhor nos conheça, Ele espera a nossa iniciativa para desfrutarmos de um
aprofundado relacionamento com Ele e isso o temos, pela vivência com a Sua palavra,
pela devoção e disposição de nos darmos ao Senhor, em adoração ao Seu precioso
nome.

Blanchard disse que: “não podemos esperar viver em defeito e orar, com efeito.”
Essa afirmação fala de santificação. O crente que foge da santificação fica impedido de
orar. Para retornar à santificação é preciso confessar ao Senhor as coisas erradas que
foram praticadas e pedir-lhe o perdão. Qual o benefício de viver no pecado, se a
santificação lhe coloca na condição privilegiada com Deus?

Orar é fruto de submissão à vontade de Deus. Assim como Cristo submeteu-se
ao Pai, devemos nós, também, aceitarmos a submissão à vontade divina. Submissão é
reconhecer e posicionar Deus como soberano sobre os nossos planos, desejos, projetos
pessoais; tudo o que diz respeito à vida pessoal.

A fé é o que nos sustenta. O justo viverá da fé. A oração do justo alegra o
coração de Deus e o Senhor se apressa em respondê-lo, mas afasta-se do injusto, do
soberbo, do que está em pecado.

Pense no sucesso de suas orações! Firme-se na fé, reconheça quem Deus é,
tenha intimidade, santidade, humildade e viva a submissão. Estas são pequenas palavras
com grandes desafios; estes são fundamentos necessários para orar a Deus. Que
tremendo!

De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

Deuteronômio 7:1-8:20
Deuteronômio 9:1-10:22
Deuteronômio 11:1-12:32
Deuteronômio 13:1-15:23
Deuteronômio 16:1-17:20
Deuteronômio 18:1-20:20
Deuteronômio 21:1-22:30

Lucas 7:36-8:3
Lucas 8:4-21
Lucas 8:22-39
Lucas 8:40-9:6
Lucas 9:7-27
Lucas 09:28-50
Lucas 09:51-10:12

Salmo 69:1-18
Salmo 69:19-36
Salmo 70:1-5
Salmo 71:1-24
Salmo 72:1-20
Salmo 73:1-28
Salmo 74:1-23

Provérbios 12:1
Provérbios 12:2-3
Provérbios 12:4
Provérbios 12:5-7
Provérbios 12:8-9
Provérbios 12:10
Provérbios 12:11

Jeferson e Daniel.
Oliene.
Euza.
Tânia F. e
Alessandra.
Rosângela, Louêdja e Vitória.
Adalberto e Raimunda.
Larissa, Mikaela e Vinicius.
Maria Clara e Anna Júlia.
Paulo Lôbo.
Paulo José e Shaula.
Sebastião Jr., Elias Vital e
Marcelo Medeiros.



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 “Logo de Manhã - 401 HCC” e “Poder do Teu Amor”
Momento Missionário
Tema: “Até Que Ele Venha”
Divisa: Mateus 28:19-20

Consagração de Dízimos e Ofertas “Até que Ele Venha”
Momento de Intercessão

Texto Bíblico Êxodo 33:11

Mensagem    “A oração como estilo de vida” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Segurança”

Oração
Poslúdio Instrumental

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

Canto Congregacional “Mais Perto Quero Estar - 399 HCC”

Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Participaão 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
Recitativo Bíblico Salmo 47:1-2

Canto Congracional “O Meu Prazer”, “Só em Jesus” e “Ao Único”
Oração pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Texto Bíblico Isaías 37:14-20
Mensagem           “Só Tu És o Senhor”         Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Segurança”
Oração
Poslúdio Instrumental

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

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

“E, unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de
Jesus, e com os irmãos dele. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no

partir do pão e nas orações.” (Atos 1:14;2:42)

“E o SENHOR falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Em seguida,
Moisés voltava para o acampamento; mas seu auxiliar, o jovem Josué, filho de Num, não se

distanciava da tenda.”

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.

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!

“E o SENHOR falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo.” (Êxodo 33:11a)

“Batei palmas, todos os povos; aclamai a Deus com voz de júbilo. Porque o SENHOR
Altíssimo é tremendo, é o grande Rei sobre toda a terra.”

1- Mais perto quero estar, meu Deus, de ti,
Mesmo que seja a dor que me una a ti!
Sempre hei de suplicar:
mais perto quero estar,
mais perto quero estar,
meu Deus, de ti!

2- Andando triste aqui, na solidão,
Paz e descanso a mim teus braços dão.
Sempre hei de suplicar:
mais perto quero estar,
mais perto quero estar,
meu Deus, de ti!

3- Minha alma cantará a ti, Senhor,
cheia de gratidão por teu amor.
Sempre hei de suplicar:
Mais perto quero estar,
Mais perto quero estar,
Meu Deus, de ti!

4- E, quando a morte enfim me vier chamar,
com o Senhor, nos céus, irei morar.
Então me alegrarei
perto de ti, meu Rei,
perto de ti, meu Rei,
Meu Deus, de ti! Amém.1. Agradecer ao Senhor pelas ofertas levantadas na campanha.

2. Pelo Projeto Kairós, na Ásia, que tem promovido o discipulado de 100 crianças.
3. Pedir ao Senhor estratégias para chegar aos povos ainda não alcançados pelo Evangelho.

1. Agradecer ao Senhor pelas ofertas levantadas na campanha.
2. Para que a crise econômica no Brasil não afete a atuação missionária no mundo.
3. Pela formação de líderes que assumirão o futuro da obra missionária.



Manhã - 10h25min Noite - 19h
“Até Que Ele Venha”

“O Meu Prazer”

“Só em Jesus”

“Ao Único”

“Logo de Manhã - 401 HCC”

“Poder do Teu Amor”

“Até Que Ele Venha”

“Segurança”

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

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

2- E no fim do dia, quando o sol se for,
     te adorarei, te darei louvor;

mesmo escura a noite, brilha a tua luz
e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus.

1- Logo de manhã, quero te buscar,
    tua voz ouvir, teu amor sentir

e estender as mãos para te louvar,
derramar meu coração sobre teu altar.

Pois tu sabes bem tudo quanto há em mim;
 que vou te seguir e te amar até o fim.

Senhor, eis-me aqui,
vem transformar meu ser,
no fluir da graça que encontrei em Ti.
Senhor, descobri
que as fraquezas que há em mim
podem ser vencidas no poder do Teu amor.

Junto a Ti, Teu amor me envolve. Atrai-me para ao Teu lado estar.
Espero em Ti e subo como águia, nas asas do Espírito contigo voarei,

no poder do Teu amor.

Face a face quero ver-te, meu Senhor
e conhecer o Amor que habita em mim.
Vem renovar minha mente em Teu querer,
meus dias viverei no poder do Teu amor.

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.

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!

O meu prazer é te louvar, Senhor,
erguer a minha voz e te exaltar,
Render ações de graça, declarar,
que és Senhor, que és Senhor,
que és Senhor...

Já temos a unção que vem de Ti,
que vem do Santo e desce sobre nós,
nos resgatando pra um novo viver,
com poder pra vencer todo mal,

Santíssimo, luz do meu ser,
Tu és meu Deus, o meu prazer. (MULHERES)
Incomparável, Senhor tu és, (HOMENS)
plenitude de Amor! (TODOS)

Adorado, exaltado, soberano,
Deus supremo és,
Pai das luzes,
Pai de todos nós,
Imutável és, pleno em glória e poder.

O meu prazer é te louvar, Senhor,
erguer a minha voz e te exaltar,
render ações de graça, declarar,
que és Senhor, que és Senhor,
que és Senhor...

Em tua presença há plena alegria,
delícias sempre tenho em tuas mãos.
A minha voz aclama a Ti, Senhor,
vou erguer minha voz, celebrar.

Só em Jesus encontro paz
É minha luz, o meu cantar
A minha força n’Ele está
Na tempestade tenho paz

Que grande amor, que grande paz
O meu temor embora vai
Meu Redentor é tudo em mim
Firme no amor de Deus estou

Só em Jesus que veio a nós
Como cordeiro se entregar
Mostrou amor e retidão
Morrendo por amor a nós

Na rude cruz onde morreu
Jesus cumpriu o amor de Deus
E lá levou o meu pecar
Posso em Cristo livre estar

A morte eu não temo mais
É o poder de Deus em mim
O meu viver, o meu morrer
Está no comando do meu Deus

Ninguém vai mais me separar
Das suas mãos, do seu cuidar
Virá levar-nos ao seu lar
Só em Jesus firmado estou
Só em Jesus encontro paz
É minha luz, o meu cantar
A minha força n’Ele está
Na tempestade tenho paz
Que grande amor, que grande paz
O meu temor embora vai
Meu Redentor é tudo em mim
Firme no amor de Deus estou
Só em Jesus estou

Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal,  invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus    (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.


