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REUNIÃO DO CPC: o Pr. Washington Luiz
convoca os membros do Conselho para a
reunião plenária dia 19/05, às 20h, no 3º piso.

CULTO ADM: os membros da PIBS são
convocados para a assembleia regular a ser
realizada no próximo domingo, dia 21/05, às
10h25.

CONFERÊNCIA DA FAMÍLIA: será nos
dias 26, 27 e 28/05 e terá como preletor o Pr.
Jilton Moraes.

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!

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, 14/05 No Próximo Domingo, 21/05 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, 14 de maio de 2017.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXV - Nº20

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

Tesouro em vaso de barro

15-Segunda
16-Terça
17-Quarta
18-Quinta
19-Sexta
20-Sábado
21-Domingo

ANIVERSARIANTES: 14- Valderlânia
Ferreira da Silva de Aguiar; 15- Robertina
Rocha de Souza; 16- Odete de Lima; 18-
Fillipe Monteiro Vieira; Ricardo Marino
Valverde; 20- Wesley dos Santos Camargo.
Casamento: 15- Francisco Motta e Daniane.
Parabéns!

CORO INFANTO-JUVENIL (4 a 10
ANOS): ensaio todos os sábados, às 10h.

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

CURSO DE LIDERANÇA: inscreva-se no
curso de liderança de igreja multiplicadora, que
ocorrerá às terças-feiras, no horário de 20h às
21h30. Serão oferecidas 12 vagas. 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!

Jeferson e Daniel.
Rosiléia.
Dinalva.
Tânia F. e
Alessandra.
Larissa, Viviane e Gislaine.
Deraldo e Eufrosina.
Ricardo, Josy e Henrique.
Maria Clara e Ana Júlia.
Queomides.
Paulo José e Shaula.
Queomides , Dájames e
Antônio Cruz.

I Samuel 2:22-4:22
I Samuel 5:1-7:17
I Samuel 8:1-9:27
I Samuel 10:1-11:15
I Samuel 12:1-13:23
I Samuel 14:1-52
I Samuel 15:1-16:23

João 5:24-47
João 6:1-21
João 6:22-42
João 6:43-71
João 7:1-29
João 7:30-53
João 8:1-20

Salmo 106:1-12
Salmo 106:13-31
Salmo 106:32-48
Salmo 107:1-43
Salmo 108:1-13
Salmo 109:1-31
Salmo 110:1-7

Provérbios 14:30-31
Provérbios 14:32-33
Provérbios 14:34-35
Provérbios 15:1-3
Provérbios 15:4
Provérbios 15:5-7
Provérbios 15:8-10

Francisco e Valmi.
Oliene.
Débora.
Tânia N. e
Alice.
Fernanda, Mada e Luciana.
Valdivino e Maria Alves.
Daniel, Mayara e Larissa.
Sílvio e Magali.
Paulo José.
Nadir e Gléslia.
Elisaldo, André Aguiar e
Marcelo Rodrigues.

Podemos definir assim a preciosidade de uma mãe, dádiva de Deus, ao mundo:
um tesouro em vaso de barro! Na unção e condução do Espírito Santo, Paulo escreveu:
“... temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja
de Deus e não de nós” (II Co 4:7).

As mães são preciosas, não importa a fé que praticam. Alguém já disse: “mãe
é mãe e pronto!” e estou de pleno de acordo. Mãe continua sendo mãe, na caminhada
entre os refugiados; entre os esquecidos, famintos, sem teto, sem pão e sem sabão; na
dor provocada pela guerra, pelas injustiças sociais, pelo abandono do pai. Mãe é
sempre mãe!

Para as mães que trazem consigo a expressão da fé genuína, em Cristo, algo
mais acontece, além de serem preciosas: Elas levam em seu corpo de barro, frágil, em
breve a ser desfeito, o maior tesouro que o mundo já conheceu: a vida de Cristo.

Por que Deus fez isso? Não deveria Ele procurar um lugar seguro, protegido,
inviolável, inquebrável para guardar o Seu tesouro? Para alguns pode até ser
incompreensível. Fato é que Deus usou vasos de barro para esse depósito, a fim de
provar o seu eterno poder, cuja origem, não é nossa, mas unicamente d’Ele. Todos
somos esse vaso de barro, depósito do tesouro de Deus. Hoje, em destaque, mães por
excelência!

As mães cristãs têm um papel fundamental, não só na sua presença no lar, mas
na sua existência no mundo. Através das suas vidas, Deus falará ao coração da família
contemporânea. Esses vasos têm por função ornamentar e exalar o perfume do tesouro,
em depósito.

Esses vasos, respondem como aplicativos funcionais: se para aconselhar, tem
uma palavra de sabedoria. Se para proteger, tem a força do amor. Se há indefinição no
trajeto, serão uma bússola. Se há perdidos sem salvação, serão a Bíblia aberta para
revelar Cristo.

Mães portadoras do tesouro divino, frágeis em seu ser, serão sempre únicas,
também especiais para Deus, como astros no mundo tão carente de vasos de barro, que
levam dentro si, a beleza da glória de Deus, em Cristo.

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 “Grandioso És Tu - 52 HCC” e “Deus Somente Deus”
Declamação de Poesia Lindinalva Rodrigues Alves
Participação Musical Coro Infanto-Juvenil
Canto Congregacional “Rei das Nações”

Momento de Intercessão

Consagração de Dízimos e Ofertas “Tudo Por Cristo - 300 CC”

Texto Bíblico I Pedro 3:3-4

Mensagem           “A Beleza da Mãe” Pr. Washington Luiz da Silva

Canto Congregacional “Te Agradeço”

Homenagem às Mães

Oração
Poslúdio Instrumental

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

Canto Congregacional “Centro da Tua Vontade”
Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Coro Masculino
Momento de Intercessão

Participação Musical Coro Masculino
Recitativo Bíblico Deuteronônio 6:17;24

Cantos Congregacionais  “Somente a um Deus“, “Santo! Santo! Santo!” e “Digno És de Glória”
Oração Pelos Dízimos e Ofertas e Pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Leitura Bíblica     Deuteronômio 6:1-9
Mensagem  “Cuidados Especiais”         Pr. Washington Luiz da Silva
Recitativo Bíblico              Deuteronômio 6:25

Canto Congregacional “Crer e Observar - 465 HCC”
Oração
Poslúdio Instrumental

“Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus.” (II Timóteo 2:1)

1. Agradecer ao Senhor pelas mães de nossa igreja.
2. Pedir ao Senhor que as mães tenham sucesso vendo seus filhos servindo ao Senhor, nesse
mundo em crise moral e espiritual.
3. Interceder pelas mães que enfrentam duras provas na vida, para que encontrem no Senhor a
segurança e o conforto de que precisam.

“O que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de
ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo,

que não perece e tem muito valor diante de Deus.”

“Ó Israel, ouve e tem o cuidado de guardá-los, para que vivas bem e te multipliques muito na terra
que dá leite e mel, como o SENHOR, Deus de teus pais, te prometeu.” (Deuteronômio 6:3)

1. Pedir ao Senhor que incline o coração dos pais a fazer da família um lugar de ensino da Palavra
de Deus.
2. Suplicar a Deus que o relacionamento da família tenha a graça da compreensão, do respeito e do
amor de uns pelos outros.
3. Pedir para que as famílias abram seus corações e seus lares para receberem com alegria a Palavra
de Deus.

Guardareis com cuidado os mandamentos do SENHOR, vosso Deus, como também
os testemunhos e estatutos que te ordenou.

O SENHOR nos ordenou que obedecêssemos a todos esses estatutos, que
temêssemos o SENHOR, nosso Deus, para o nosso bem em todo o tempo, para que
ele nos preservasse em vida, como estamos hoje.

DIRIGENTE:

TODOS:

“Nossa justiça será cumprir com cuidado todos esses mandamentos diante do SENHOR, nosso
Deus, como ele nos ordenou.”

Quero viver pra Cristo,
Tudo lhe dedicar;
Tudo por Cristo, tudo, tudo
Quero renunciar.

1-Do Salvador bendito
Sempre desejo ser;
Livre do mundo iníquo
Quero também viver.

2-Quero servir a Cristo,
De prontidão estar;
Útil na paz, na luta,
Pronto pra trabalhar.

3-Quero ficar com Cristo,
Sempre com ele andar;
Seja na vida ou morte,
Seja no eterno lar.

4-Queres, pois, aceitar-me
Tal como sou, Senhor?
Venho entregar-me agora;
Sou teu, meu Redentor.



Manhã - 10h25min Noite - 19h
“Centro da Tua Vontade”

“Somente a um Deus Assim”

“Santo! Santo! Santo!”

“Digno És de Glória”

“Crer e Observar - 465 HCC”

“Grandioso És Tu - 52 HCC”

“Deus Somente Deus”

“Tudo Por Cristo - 300 CC”

“Te Agradeço”

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!"

Quero viver pra Cristo,
Tudo lhe dedicar;
Tudo por Cristo, tudo, tudo
Quero renunciar.

1-Do Salvador bendito
Sempre desejo ser;
Livre do mundo iníquo
Quero também viver.

2-Quero servir a Cristo,
De prontidão estar;
Útil na paz, na luta,
Pronto pra trabalhar.

3-Quero ficar com Cristo,
Sempre com ele andar;
Seja na vida ou morte,
Seja no eterno lar.

4-Queres, pois, aceitar-me
Tal como sou, Senhor?
Venho entregar-me agora;
Sou teu, meu Redentor.

2- Tu és meu Pai, Senhor. Minha fonte de amor.
Tua palavra me ensina a caminhar.
E mesmo no cair, tua mão me ergue sim.
É tua graça que sustenta o meu coração!

1- Tudo que eu sou e quero ser, Senhor, é para o teu louvor.
Tu és minha prioridade ao me levantar.
Toda minha vida eu quero dedicar diante do teu altar.
Pois eu não consigo prosseguir sem tua luz.

3- Quero viver nos teus planos, te conhecer mais e mais, ó Pai.
E viver no centro da tua vontade!
Revela-te a mim, pois quero ser um vaso moldado por tuas mãos,
que te serve e busca te agradar e seguir os teus caminhos, meu Pastor.

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

Digno és de Glória e louvores, levantamos nossas mãos, Te adoramos, oh! Senhor.
Digno és de Glória e louvores, levantamos nossas mãos, Te adoramos, oh! Senhor.

Porque grande és Tu.Maravilhas fazes Tu.
Não há outro igual a Ti. Não, não há. Não há outro igual a Ti, Senhor.

Deus, somente Deus, é criador da terra e dos céus.
Toda a glória do viver só deve pertencer a Deus, somente a Deus.
Deus, somente Deus, é quem revela a nós os planos seus
e não se pode alterar o plano singular de Deus, somente Deus.
Deus, somente Deus, merece ter um trono lá nos céus.
Que toda criatura dedique o seu louvor a Deus, somente a Deus.

Deus, somente Deus, concederá a glória aos que são seus.
Desejamos habitar em nosso eterno lar com Deus, somente Deus.
Deus, somente Deus, merece ter um trono lá nos céus.
que toda criatura dedique o seu louvor a Deus, somente a Deus.
que toda criatura dedique o seu louvor a Deus, somente a Deus.

Por tudo o que tens feito,
Por tudo o que vais fazer.
Por tuas promessas e tudo o que és
Eu quero te agradecer
Com todo o meu ser.

Te agradeço, meu Senhor. (homens)
Te agradeço, meu Senhor. (mulheres)

Te agradeço por me libertar e salvar,
Por ter morrido em meu lugar:
Te agradeço,
Jesus, te agradeço,
Eu te agradeço,
Te agradeço,

Louve, louve e exalte ao
Senhor.

Louve, louve e exalte ao Senhor
Louve seu nome para sempre

Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo
Santo é o Senhor Poderoso
Digno de toda a honra
Digno de toda a glória e
de receber hoje o louvor

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.


