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CULTO DOS ADOLESCENTES: será no
próximo sábado, dia 13/05, às 20h, na PIBS.

CAFÉ DA MANHÃ DIA DAS MÃES:
no próximo domingo, dia 14/05, às 8h, teremos
um delicioso café da manhã em homenagem às
mães. Procure as irmãs do Ministério da
Comunhão para saber com o que você pode
contribuir. Participe!

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, 07/05 No Próximo Domingo, 14/05 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, 07 de maio de 2017.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXV - Nº19

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 palavra que sair da minha boca...

08-Segunda
09-Terça
10-Quarta
11-Quinta
12-Sexta
13-Sábado
14-Domingo

ANIVERSARIANTES: 07- Edna de
Oliveira Luciano; 08- Fernanda Miranda de
Souza, Débora Almeida Alcântara da Silva;
10- Filipe Gomes de Holanda Lopes, 11-
Leandro Ruy de Souza Silva, Olinda Cesar
Machado; Wallace Augusto do Nascimento;
12- Alex Pinheiro Maracaípe. 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.

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!

Clesson e Nelson.
Oliene.
Letícia.
Patrícia e
Joel.
Rosângela, Louêdja e Vitória.
Joaquim e Evenita.
Larissa, Mikaela e Vinicius.
Eduardo A. e Carol A.
Nelson do Santos.
Shaula Gléria e Valmi.
Sebastião, Ariovaldo e
Israel.

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.

Juízes 13:1-14:20
Juízes 15:1-16:31
Juízes 17:1-18:31
Juízes 19:1-20:48
Juízes 21:1-Rt 1:22
Rute 2;1-4:22
I Samuel 1:1-2:21

João 1:29-51
João 2:1-25
João 3:1-21
João 3:22-4:3
João 4:4-42
João 4:43-54
João 5:1-23

Salmo 102:1-28
Salmo 103:1-22
Salmo 104:1-23
Salmo 104:24-35
Salmo 105:1-15
Salmo 105:16-36
Salmo 105:37-45

Provérbios 14:15-16
Provérbios 14:17-19
Provérbios 14:20-21
Provérbios 14:22-24
Provérbios 14:25
Provérbios 14:26-27
Provérbios 14:28-29

    O mundo precisa ouvir de Jesus. O mundo precisa de luz, o mundo precisa da
Palavra de Deus. Embora, mais de 7.500.000 Novos Testamentos tenham sido
distribuídos, a tarefa da evangelização ainda está inacabada. Por isso, o mundo precisa
que atendamos ao apelo da proclamação do Pai. A Palavra lançada a seu tempo, é fruto
certo. Veja o testemunho de Maria da Penha M. de Souza (RJ).

Eu não tinha religião, mas frequentava a macumba, ia à igreja católica e algumas
vezes à igreja evangélica. Tinha um companheiro que trabalhava como motorista
de ônibus. Certa vez quando ele estava de serviço, ganhou um Novo Testamento
que levou para casa e colocou na estante da sala. Um dia eu estava muito
ansiosa, precisava de algo mais e não sabia o que era. Então, fui à procura da
carteira de cigarros para fumar. Sem perceber, ao invés de pegar o maço de
cigarros, acabei pegando o Novo Testamento. Quando me dei conta do que
estava na minha mão, parei, pensei e disse: “Deus, se isto é a Tua Palavra,
então fala comigo de maneira que eu entenda e caso exista céu ou inferno, eu
não quero ir para o inferno. Se este livro é a verdade, fala comigo agora, pois eu
já fui a algumas igrejas e levantei as mãos me comprometendo contigo e depois
desisto e não fico em nenhuma igreja”. Então, abri o livro em Hebreus 12.12-14
que diz: “Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e o os joelhos
desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que
manqueja se não desvie inteiramente, antes, seja sarado. Segui a paz com
todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor”. Naquele momento
levantei as minhas mãos aceitando a Jesus.

O que lemos trata-se de uma pequena partícula no universo das bênçãos na
vida de tantos que jamais ouviremos contar. Lancemos a Palavra! O profeta Isaias
disse: “Assim será a palavra que sair da minha boca; ela não voltará para mim vazia;
antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a enviei”.

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 “Aleluia, Salvação e Glória” e “Deus Supremo És”

Canto Congregacional “Rei das Nações”

Momento de Intercessão

Consagração de Dízimos e Ofertas “Trabalho Cristão - 422 CC”

Recitativo Bíblico Isaías 55:10-11

Mensagem Gideões Internacionais

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 “Segurança”
Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Recitativo Bíblico Salmo 145:18-20a

Momento de Intercessão

Cantos Congregacionais  “Seja Adorado”, “Eu Me Alegro em Ti” e “Ele é Meu  e Teu Senhor”
Oração Pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Texto Bíblico            Josué 24:1-27
Mensagem  “Servir a Deus, uma questão de escolha”   Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Em Cristo Seja o Lar Edificado - 590 HCC”

Oração
Poslúdio Instrumental

“O SENHOR reina! Tremam os povos! Ele está entronizado sobre os querubins. Estremeça a
terra! O SENHOR é grande em Sião; exaltado acima de todos os povos. Louvem teu grande e

tremendo nome, pois tu és santo.” (Salmo 99:1-3)

“Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para
corrigir, para instruir em justiça; a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno

preparo para realizar toda boa obra.” (II Timóteo 3:16-17)

1. Agradecer a Deus pela existência dos Gideões Internacionais.
2. Pedir ao Senhor que a Bíblia seja um livro para todos os povos.
3. Suplicar ao Senhor que as pessoas que tocarem no exemplar do Novo Testamento distribuído
sejam impactadas.

1- Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus;
Com o Mestre seguir no caminho dos céus;
Com o seu bom conselho o vigor renovar
E fazer prontamente o que Cristo mandar!

2- Vamos nós trabalhar, os famintos fartar,
Para a fonte os sedentos depressa levar;
Só na cruz do Senhor nossa glória será,
Pois Jesus salvação pela graça nos dá!

3- Vamos nós trabalhar para Cristo, o Senhor;
Contra o reino das trevas será vencedor;
Ele, então, para sempre exaltado será,
Pois real salvação pela graça nos dá!

4- Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus,
Que coroa real nos dará lá nos céus;
Na mansão dos fiéis o descando será,
Pois Jesus salvação pela graça nos dá!

No labor, com fervor, a servir a Jesus.
Com esperança e fé e com oração,
Até que volte o Redentor.

“Porque, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá, mas regam a terra
e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a

palavra que sair da minha boca; não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e
cumprirá com êxito o propósito da sua missão.”

“Bendita a “família” que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Bem-aventurado “o
membro da família” que tem o Deus de Jacó por seu auxilio, e cuja esperança está no Senhor seu

Deus.” (Jeremias 17:7)

“O SENHOR está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele
cumpre o desejo dos que o temem; ouve seu clamor e os salva. O SENHOR preserva todos os

que o amam.”

1. Por famílias mais estruturadas na palavra de Deus.
2. Para que os membros das famílias sejam tementes a Deus.
3. Para que as famílias sintam a necessidade de escolherem viver, genuinamente, a declaração:
“Eu e minha casa serviremos ao Senhor.”

1- Em Cristo seja o lar edificado,
no Conselheiro, Mestre e Salvador.
Que todo filho cresça consagrado
a Cristo, nosso grande Redentor.
Que no caminho seja acompanhado
por nosso Deus, o forte protetor.

3- A ti, ó Deus, o lar nós dedicamos,
quer na alegria, na tristeza e dor.
Oh, vem livrá-lo, Pai, nós imploramos,
da tentação do mundo e do temor!
Sê tu, Jesus, o nosso Mestre, oramos;
sê nosso guia em tudo, ó Salvador! Amém.

2- Ó Deus, sejamos pais e mães zelosos
em demonstrar a tua compaixão.
Sempre vivamos nós harmoniosos,
em teu amor e em tua comunhão.
Que os filhos sejam para nós preciosos,
a nós confiados pela tua mão.



Manhã - 10h25min Noite - 19h
“Segurança”

“Seja Adorado”

“Eu Me Alegro em Ti”

“Ele é Meu e Teu Senhor - 202 HCC”

“Aleluia,Salvação e Glória”

“Deus Supremo És”

“Trabalho Cristão - 422 CC”

“Mãos ao Trabalho - 492 HCC”

Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertencem ao nosso Deus.
Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertencem ao nosso Deus.

Canta aleluia, vem dar-lhe glórias, exaltai seu nome, Jesus é o Rei dos reis.
Canta aleluia, vem dar-lhe glórias, exaltai seu nome, Jesus é o Rei dos reis.

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- Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus;
Com o Mestre seguir no caminho dos céus;
Com o seu bom conselho o vigor renovar
E fazer prontamente o que Cristo mandar!

2- Vamos nós trabalhar, os famintos fartar,
Para a fonte os sedentos depressa levar;
Só na cruz do Senhor nossa glória será,
Pois Jesus salvação pela graça nos dá!

3- Vamos nós trabalhar para Cristo, o Senhor;
Contra o reino das trevas será vencedor;
Ele, então, para sempre exaltado será,
Pois real salvação pela graça nos dá!

4- Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus,
Que coroa real nos dará lá nos céus;
Na mansão dos fiéis o descanso será,
Pois Jesus salvação pela graça nos dá!

No labor, com fervor, a servir a Jesus.
Com esperança e fé e com oração,
Até que volte o Redentor.

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.

Sua face é como um leão.
Seus olhos como chama de fogo.
Seus pés reluzentes.
Suas mãos poderosas.
Bendito é o Cordeiro de Deus. (bis)

Seja adorado Aquele que está entre nós.
Adorado no Seu santo monte.
Seja adorado o Cristo, o Filho de Deus.
Para sempre e sempre amém,
pelos séculos dos séculos amém.
Santo é o Senhor. (bis)
Aleluia.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.

Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor

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!


