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REFORMA DO 3° PISO: demos início à

campanha “Reforma do 3° Piso Para o

Departamento Infantil” e precisamos muito

de sua ajuda. Envolva-se nesse projeto tão

importante. Que Deus o abençoe!

GIDEÕES INTERNACIONAIS: no

próximo domingo, dia 07/05, teremos a

presença dos Gideões Internacionais na PIBS,

no culto da manhã. Participe!

BAZAR MISSIONÁRIO: o próximo bazar

missionário acontecerá  no  dia 27/05, às 9h,

na quadra de esportes da PIBS. Deixe suas

doações na secretaria ou com a irmã Zeza.

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 30/04 No Próximo Domingo, 07/05 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, 30 de abril de 2017.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXV - Nº18

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 Revelação Divina

01-Segunda
02-Terça
03-Quarta
04-Quinta
05-Sexta
06-Sábado
07-Domingo

ANIVERSARIANTES:  30- Athos Ribeiro

de Albuquerque Motta, Edina Gadêlha de

Souza;  01- Daniel André do Nascimento; 02-

Maristela Freitas Bezerra; 04- Antônio

Oliveira da Cruz, Jônatas Oliveira Silva, André

Ramos Motta e Oliveira. Casamento: 30-

Caroline Ednara e Eduardo; 05- Emília e Jesse.

Parabéns!

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

CORO DE ADOLESCENTES (11 a 16
ANOS): ensaio todos os sábados, às 10h.

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!

Clesson e Fabiano.
Rosiléia.
Neuzanira.
Karina e
Vanessa.
Larissa, Rosimeire e Gislaine.
Edson e Áurea.
Valdivino, André e Vanessa.
Valdivino e Guilherme.
Israel Batista.
Wélida e Maria Clara.
Daniel, Fernando Bulhões e
José Carlos.

Juízes 2:10-3:31
Juízes 4:1-5:32
Juízes 6:1-40
Juízes 7:1-8:17
Juízes 8:18-9:21
Juízes 9:22-10:18
Juízes 11:1-12:15

Lucas 22:14-34
Lucas 22:35-53
Lucas 22:54-23-12
Lucas 23:13-43
Lucas 23:44-24:12
Lucas 24:13-53
João 1:1-28

Salmo 92:1-93:5
Salmo 94:1-23
Salmo 95:1-96:13
Salmo 97:1-98:9
Salmo 99:1-9
Salmo 100:1-5
Salmo 101:1-8

Provérbios 14:1-2
Provérbios 14:3-4
Provérbios 14:5-6
Provérbios 14:7-8
Provérbios 14:9-10
Provérbios 14:11-12
Provérbios 14:13-14

Substancialmente, a Bíblia é a revelação de Deus, escrita e colocada ao alcance,
sem distinção, para as pessoas que vivem na terra. Não é um livro mágico, é a Palavra de
Deus! Sobre a Bíblia não há juízes. Somente o orgulho humano se arvora em julgá-la.
Porém, todo pensamento humano deve ser submisso ao poder dessa Palavra, sem ir
além do que está escrito.

O intento do espírito humano, rebelde por natureza, é furtar da Bíblia, a direção
de Deus para homem. Faz parte dessa natureza, criticar e pôr em dúvida o ensino da
Palavra. Isso é rebelião e o adversário aproveita essa oportunidade para inspirar aqueles
que não são submissos em seus pensamentos à autoridade dessa palavra, a falsificar a
mensagem de Deus.

O cristão bíblico reconhece e aceita a autoridade da Bíblia e se permite por ela
ser inspirado, ensinado, corrigido, instruído e ser perfeitamente treinado para toda a
boa obra. Ele tem prazer na lei do Senhor e faz dessa lei o seu modo de vida. A revelação
divina trouxe às nossas vidas obscurecidas, o que estava oculto. A luz veio ao mundo
e revelou a grandeza de Deus e o seu plano para o homem, na sua palavra.

E mais: “a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer
espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas,
e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura
alguma encoberta diante dele; antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos
daquele a quem havemos de prestar contas” (Hb 4:12,13).

O autor aos Hebreus está dizendo que o ser humano tem necessidade da
Bíblia. Precisa conhecê-la para não criar seus próprios fundamentos e submeter-se à
ela, para viver os fundamentos que encontramos para a nossa fé em Deus. A Bíblia é
quem nos ensinará a viver e a morrer. Somente ela dará respostas aos gritos do coração
humano e somente ela apontará o caminho de retorno ao céu.

A Bíblia é o próprio Deus revelado.

De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

Wellington e Nelson.
Oliene.
Letícia.
Tânia F. e
Alessandra.
Rosângela, Viviane e Louêdja.
Joaquim e Evenita.
Larissa, Mikaela e Vinicius.
Eduardo A. e Carol A.
Nelson do Santos.
Shaula Gléria e Valmi.
Sebastião, Ariovaldo e
Israel.



ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min

Processional                                                                             Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão Pelo Culto
Canto Congregacional “Bendito Seja Sempre o Cordeiro” e “Rei das Nações”

Momento de Intercessão

Ministração da Palavra Pr. Antônio de Jesus Silveira Leite
Canto Congregacional “Reina em Mim” e “Toda a Natureza - 54 HCC”
Momento de Intercessão

Consagração de Dízimos e Ofertas “Graças Dou Por Minha Vida - 419 HCC”
Oração de Gratidão
Leitura Bíblica Neemias 8:1-10
Momento de Intercessão

Ministração da Palavra Pr. Antônio de Jesus Silveira Leite
Canto Congregacional “Crer e Obervar 465 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 “Ó Senhor, Vem Me  Dirigir - 212 HCC”

Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Recitativo Bíblico I Tessalonicenses 3:7

Momento de Intercessão

Cantos Congregacionais    “Senhor, Te Quero”, “Por Estas Razões” e “Tu Somente És Deus”
Oração Pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Texto Bíblico   II Crônicas 20:1-22
Mensagem         Pr. Washington Luiz da Silva

Canto Congregacional “Rompendo em Fé”

Oração
Poslúdio Instrumental

“Faze-me ouvir do teu amor pela manhã, pois confio em ti; mostra-me o caminho que devo
seguir, pois a ti elevo a minha alma. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus.

Que o teu bom Espírito me guie por caminho plano.” (Salmo 143:8;10)

1. Pedir ao Senhor que nos ajude a ouvir e receber a palavra.
2. Pedir ao Senhor que nos ensine a fazer a Sua vontade.
3. Pedir ao Senhor que imprima em nós as marcas da Sua palavra.

1. Agradecer a Deus pela existência da EBD.
2. Pedir ao Senhor a bênção sobre cada professor da EBD.
3. Suplicar ao Senhor que os membros da igreja queiram viver as alegrias das manhãs dos domingos.

1. Agradecer ao Senhor pela Bíblia, a Palavra de Deus, em nossas mãos.
2. Pedir a Deus que nos torne quebrantados e reverentes ao poder da Sua palavra.
3. Pedir ao Senhor que as autoridades do nosso país recebam a Bíblia, como Palavra de Deus,
absoluta para todos os fins.

“Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom
ânimo, eu venci o mundo.” (João 16:33)

1- Em Jesus confiar, suas leis observar, é trilhar um caminho de paz.
Satisfeitos, guardar o que ele ordenar alegria perene nos traz.

Crer e observar tudo quanto ordenar; o fiel obedece ao que Cristo mandar.

2- Ao andarmos com Deus, recebemos dos céus direção e conforto sem par.
Nem tristeza, nem dor, nem a prova maior poderão nossa fé abalar.

3- Inefável prazer é Jesus conhecer, e ser crente zeloso e leal.
Sua voz sempre ouvir, suas ordens cumprir, é ter bênção constante e real.

4- Resolutos, Senhor, e com todo fervor, os teus passos queremos seguir,
teus preceitos  guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua presença sentir.

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.

“Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade,
pela vossa fé.”

1. Pedir ao Senhor que nos fortaleça na fé, diante das fortes pressões que sofremos.
2. Pedir ao Pai o consolo diante nas aflições e necessidades ainda não resolvidas em nossas vidas.
3. Agradecer pela vitória de Deus sobre os dilemas presentes em nossas vidas.

Cada vez que a minha fé é provada
Tu me dás a chance de crescer um pouco mais.
As montanhas e vales, desertos e mares
que atravesso me levam pra perto de Ti.
Minhas provações não são maiores que o meu Deus
E não vão me impedir de caminhar.
Se diante de mim não se abrir o mar,
Deus vai me fazer andar por sobre as águas.

Rompendo em fé, minha vida
se revestirá do seu poder.
Rompendo em fé, com ousadia vou
mover o sobrenatural.
Vou lutar e vencer, vou plantar e colher,
a cada dia vou viver rompendo em fé,
a cada dia vou viver rompendo em fé.

“O que fazer quando não sabemos o que fazer?”



Manhã - 10h25min Noite - 19h
“Ó Senhor, Vem Me Dirigir - 212 HCC”

“Senhor, Te Quero”

“Por Estas Razões”

“Tu Somente És Deus”

“Rompendo em Fé”

“Bendito Seja Sempre o Cordeiro - 80 HCC”

“Rei das Nações”

“Reina em Mim”

“Toda a Natureza - 54 HCC”

“Graças Dou Por Minha Vida - 419 HCC

1- De todas as tribos,
povos e raças,
muitos virão te louvar.
De tantas culturas,
línguas e nações,
no tempo e no espaço,
virão te adorar.

Bendito seja sempre o Cordeiro,
Filho de Deus, raiz de Davi;
bendito seja o seu santo nome,
Cristo Jesus, presente aqui.

2- Remidos, comprados,
do mundo inteiro
muitos virão te louvar.
Teus filhos eleitos,
povo especial,
no tempo e no espaço,
virão te adorar.

1- Grandes são as tuas obras,
Senhor todo poderoso;
Justos e verdadeiros são
os teus caminhos.

Oh! Rei da nações, quem não temerá?
Quem não glorificará teu nome?
Oh! Rei das nações, quem não te louvará?
Pois só teu nome é santo.

2- Todas as nações virão
e adorarão diante de Ti,
pois os teus atos de justiça
se fizeram manifestos.

Sobre o meu pensar, tudo que eu falar
Faz-me refletir a beleza que há em Ti.
Tu és para mim mais que tudo aqui.
Vem reinar em mim, Senhor.

Sobre toda a terra Tu és o Rei.
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol.
Uma coisa só meu desejo é:
vem reinar em mim, Senhor.

Reina em mim com Teu poder.
Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus.
Tu és o Senhor de tudo o que sou.
Vem reinar em mim, Senhor.

Toda a natureza me fala do meu Deus;
árvores e frutos são todos seus.
O céu, o mar, as flores
e as noites de luar,
sempre que os contemplo, paro pra pensar.

Quem sou eu, ó Pai,
pra merecer tamanho amor?
Sim, tenho a resposta:
Eu nada sou, Senhor, eu nada sou.
Mas teu amor me transformou,
tornou-me um novo ser.
Quero estar contigo e no céu viver.

1- Graças dou por minha vida que Jesus já transformou
e também por meu futuro e por tudo o que passou;
pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição,
pelas faltas perdoadas, grato sou de coração.

2- Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também:
pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm.
Pelas lutas desta vida, pela estrela que brilhou,
pela prece respondida e a esperança que falhou.

3- Graças dou a Jesus Cristo, que morreu em meu lugar,
pela paz que é sem medida e me ajuda a caminhar.
Graças dou por meus amigos e o consolo no chorar,
pelo amparo nos perigos, sempre graças hei de dar.

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.

E por isso te louvo
E por isso te adoro
E por isso eu vivo
para falar do teu amor

Por teu grande amor
Por tua vida em mim
Pelo teu perdão
Graça que é sem fim

Por tuas mãos que curam
Esperança aqui
Pelo dom da paz
Pela fé em ti

Tu não és um Deus criado
Por nossas mãos
Nem um Deus que é dependente
De um homem mortal
Nada que possamos dar-Te
É tão bom para Ti
Tu és Deus
E serás pra sempre assim

Tu somente és Deus
Eterno Senhor
O Teu trono é o céu
Tu somente és Deus
Hoje aqui
Sendo meus dias bons
Ou se forem maus
Tu comigo estás

Só o Teu poder é eterno
Ninguém detém
Ao Teu nome seja a glória
Honra e poder
Tudo o que podemos dar-Te
És digno de receber
Tu és Deus
E serás pra sempre assim

Cada vez que a minha fé é provada
Tu me dás a chance de crescer um pouco mais.
As montanhas e vales, desertos e mares
que atravesso me levam pra perto de Ti.
Minhas provações não são maiores que o meu Deus
E não vão me impedir de caminhar.
Se diante de mim não se abrir o mar,
Deus vai me fazer andar por sobre as águas.

Rompendo em fé, minha vida
se revestirá do seu poder.
Rompendo em fé, com ousadia vou
mover o sobrenatural.
Vou lutar e vencer, vou plantar e colher,
a cada dia vou viver rompendo em fé,
a cada dia vou viver rompendo em fé.

Eu te busco, te procuro, oh Deus. No silêncio tu estás.
Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim.
Conhecer-te eu quero mais.

Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar.
Vou lutando, nada pode me impedir,
eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais.

Senhor, te quero,
quero ouvir tua voz.
Senhor, te quero mais.
Quero tocar-te,
Tua face eu quero ver.
Senhor, te quero mais.


