Informativo
ANIVERSARIANTES: 22- Valdivino da
Costa Amorim; 23- Cláudia Cristina Marques
Moreira, Ducastel Paixão Tinoco, André
Almeida de Alcântara da Silva; 24- Maria de
Fátima Lourenço de Oliveira, Lorenna Rocha
Reis; Débora Shaula Alencar de Vasconcelos
Gléria, André Martins Santos; 26- Ana Clara
Dias Bouças. Casamento: 23- Ruana e
Fillipe; 24- Larissa e Alex. Parabéns!

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

missionário acontecerá no próximo sábado,
dia 27/05, às 9h, na quadra de esportes da
PIBS. Deixe suas doações na secretaria ou com
a irmã Zeza.
dias 26, 27 e 28/05 e terá como preletor o Pr.
Jilton Moraes.

JANTAR PARA CASAIS: será no dia 9/6
às 20h, no restaurante do Makro. Procure os
irmãos do Ministério da Família e faça sua
inscrição.

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!

CURSO DE LIDERANÇA: inscreva-se no

ÁGAPE DE NATAL: o Ministério da

curso de liderança de igreja multiplicadora, que
ocorrerá às terças-feiras, no horário de 20h às
21h30. Serão oferecidas 12 vagas. Participe!

Comunhão informa que o Ágape de Natal
ocorrerá no dia 16/12 e pede aos irmãos que
priorizem essa data e não marquem eventos
pessoais.

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!
I Samuel
I Samuel
I Samuel
I Samuel
I Samuel
I Samuel
I Samuel

Leitura Bíblica da Semana

17:1-18:4
18:5-19:24
20:1-21:15
22:1-23:29
24:1-25:44
26:1-28:25
29:1-31:13

João 8:21-30
João 8:31-59
João 9:1-41
João 10:1-21
João 10:22-42
João 11:1-53
João 11:54-12:19

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

111:1-10
112:1-10
113:1-114:8
115:1-18
116:1-19
117:1-2
118:1-18

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

15:11
15:12-14
15:15-17
15:18-19
15:20-21
15:22-23
15:24-26

Escala de Serviços
Neste Domingo, 21/05
¨Assessoria Culto:
Francisco e Valmi.
¨Assessoria EBD:
Oliene.
¨Berçário 1:
Débora.
¨Culto Infantil 4 a 7: Tânia N. e
Alice.
¨Culto Infantil 1 a 3: Fernanda, Mada e Luciana.
¨Diáconos:
Valdivino e Maria Alves.
¨Projeção/Transm.: Daniel, Mayara e Larissa.
¨Introdução:
Sílvio e Magali.
¨Motoristas:
Paulo José.
¨Recepção:
Nadir e Gléslia.
¨Segurança:
Elisaldo, André Aguiar e
Marcelo Rodrigues.

Pastores Eméritos:
Alexandre Gonçalves da Silva (In Memorian)
Gerson Monteiro Camargo (In Memorian)
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

CONFERÊNCIA DA FAMÍLIA: será nos

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

22-Segunda
23-Terça
24-Quarta
25-Quinta
26-Sexta
27-Sábado
28-Domingo

Organizada no dia 8 de dezembro de 1959
Pastor: Washington Luiz da Silva

BAZAR MISSIONÁRIO: o bazar

No Próximo Domingo, 28/05
Francisco e Valmi.
Oliene.
Maria das Graças.
Gláucia e
Emanuel.
Emília, Adriana e Priscila.
Adalberto e Catarina.
Valdivino, André e Vanessa.
Jhonatas e Olinda.
Paulo Lôbo.
Dinah e Valmi.
Alessandro, Ismeraldo e
Marivam.

ATIVIDADES REGULARES
• 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.

EXPEDIENTE

• 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

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.

Boletim Dominical

Editorial

Ano XXXV - Nº21

Daniel, um jovem íntegro e santo
Nos dias atuais o assunto da santidade e integridade pessoal tem retrocedido
lamentavelmente para o segundo plano. O padrão de vida cristã tem-se tornado dolorosamente
baixo em muitos círculos. Infelizmente, com bastante frequência e facilidade, vemos nas igrejas a
pecaminosidade dos membros, por negligenciarem a integridade moral e o mandamento da santidade.
É triste ver adolescentes e jovens, que foram chamados de fortes nas Sagradas Escrituras, usando
esta força para fazerem aquilo que não agrada o coração de Deus. É triste perceber que a Noiva de
Cristo, a Igreja, não tem se adornado e se purificado para o grande encontro com o Noivo.Devido
a isto, estamos diante de uma enorme crise, a crise de integridade e santidade. Hernandes Dias
Lopes afirma que, a crise de integridade está presente na família, nas instituições públicas, na
educação, no comércio, na política e na igreja. Ele afirma, ainda, que falta integridade nos palácios,
nas casas de leis, nos tribunais e até mesmo nas igrejas. Nossa nação tem sofrido, porque aqueles
que foram chamados para serem sal da Terra e luz do Mundo têm perdido seu sabor e sua
luminosidade.
Mas como sermos santos e íntegros no contexto em que vivemos hoje? Podemos olhar
para vida do profeta Daniel, um jovem e tirar preciosas lições de suas posturas para se manter
íntegro e santo mesmo estando na Babilônia.Mesmo sendo forçado a viver numa cultura sem
Deus e sem absolutos morais, Daniel não se corrompeu. Passou a viver num contexto infectado
pela idolatria e promiscuidade. Foi conduzido para esse panteão de divindades pagãs, para o
centro mundial da astrologia e da feitiçaria. Foi como escravo para um lugar em que Deus não era
conhecido e muito menos Sua Palavra. Não havia temor a Deus e o pecado campeava solto. Daniel
e seus amigos tiveram seus nomes mudados, estudaram intensivamente na universidade da Babilônia
e tudo isso era uma tentativa de varrer no coração desses jovens a convicção sobre Deus. Mas
mesmo no centro das liberdades sem limites, do pecado atraente e fácil.
Daniel mantém-se íntegro, fiel e puro diante de Deus e dos homens. Isso só foi possível,
pois desde cedo Daniel tomou a firme decisão em seu coração de não se contaminar. Daniel de
igual modo, não abriu mão dos valores absolutos da Palavra de Deus e buscou glorificar a Deus em
tudo aquilo que fazia. Daniel foi ousado e teve coragem para ser diferente e fazer a diferença.
Minha oração neste dia é que adolescentes, jovens, pais, homens e mulheres tomem a firme
decisão em seu coração de não se contaminarem com as coisas deste mundo. Que em nenhum
momento abram mão dos valores absolutos revelados na Palavra de Deus. Que busquem a todo
tempo glorificar a Deus em tudo aquilo que fazem. E que sejam ousados e corajosos para serem
diferentes num mundo perdido e caído. Sejam íntegros e busquem a santidade sem a qual ninguém
verá o Senhor.
Em Cristo,
Pr. Aldo Gléria.
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Sobradinho, 21 de maio de 2017.

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão Pelo Culto
Igreja em Ação
Prelúdio

Instrumental

Ministério de Comunicação
Instrumental

“Eu te louvarei de todo o coração; cantarei louvores a ti diante dos deuses. Inclino-me para o
teu santo templo e louvo o teu nome, por teu amor e fidelidade; pois engrandeceste o teu nome
e a tua palavra acima de tudo.” (Salmo 138:1-2)

Canto Congregacional

“Eu Te Louvarei, Meu Bom Jesus” e “Reina em Mim”

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Igreja em Ação
Prelúdio

Instrumental

Ministério de Comunicação
Instrumental

“Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que
anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.” (1 Pe 2:9)

Canto Congregacional

“Quero Ser Como Cristo - 372 HCC”

Oração

Momento de Intercessão

Visitantes, Bens e Vidas

Participação Musical

1. Para que aprendamos a depender do Senhor.
2. Para que dediquemos por completo nossa vida a Deus.
3 .Para que sejamos testemunhas do Evangelho.

Recitativo Bíblico

Coro Jovem
1Ts 5:23; 4:7; Hb 12:14; 1Ts 4:3

DIRIGENTE: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo.

Recitativo Bíblico

Salmo 144:1-2

“Bendito seja o SENHOR, minha rocha, que prepara minhas mãos para a batalha e meus dedos
para a guerra! Meu refúgio e minha fortaleza, meu alto retiro e meu libertador, escudo em quem
me refugio.”

Consagração de Dízimos e Ofertas

TODOS:

E todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis
para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.

JUVENTUDE: Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação.

“Cristo Amado - 497 HCC”

Oração

DIRIGENTE: Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.

ORDEM DO DIA

TODOS:

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.

Canto Congregacional

Participação Musical
Momento de Intercessão

“Pai, Faz-Nos Um - 564 HCC”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Coro Jovem

1. Pedir a Deus que as famílias da PIBS possam buscar a santidade.
2. Pedir a Deus que nossos adolescentes e jovens sejam santos e façam a diferença neste mundo.
3. Pedir a Deus que nossos adolescentes e jovens tomem a firme decisão em seus corações de não
se contaminarem com as coisas deste mundo.

Cantos Congregacionais “Tu És Santo“, “Abra os Olhos” e“Santo, Justo e Digno!”
Oração Pelos Dízimos e Ofertas e Pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Texto Bíblico
Daniel 1:8

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom!
nós vivermos todos
irmanados em paz!
Oh, como é bom!

“E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o
vinho que ele bebia; portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar.”

Mensagem
Canto Congregacional
Oração

4. Leitura e aprovação da Ata.

Oração
Poslúdio

Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação; que vos abstenhais da
fornicação.

Instrumental

Poslúdio

Pr. Aldo Gléria Cavalcante
“Igual a Jesus”
Instrumental

Manhã - 10h25min
“Eu Te Louvarei Meu Bom Jesus”
És Tu única razão da minha adoração ó, Jesus!
és Tu única esperança que anelo ter ó, Jesus!
Confiei em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado.
hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei.
Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus.
Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei.
Eu te louvarei, te glorificarei, Eu te louvarei, meu bom Jesus.

“Reina em Mim”
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.

“Quero Ser Como Cristo - 372 HCC”

1- Tenho um desejo especial: quero ser como Cristo.
Este é meu santo ideal: quero ser como Cristo.
Mestre o Senhor sempre há de ser. Que o mundo inteiro possa ver
sua presença em meu viver. Quero ser como Cristo.
2- Ao Pai celeste obedeceu. Quero ser como Cristo
Na cruz por todos padeceu. Quero ser como Cristo.
Os meus pecados carregou; paz e descanso me ofertou.
Seu agressores perdoou. Quero ser como Cristo.
3- Em santidade aqui viveu. Quero ser como Cristo.
Por seus irmãos intercedeu. Quero ser como Cristo.
Em seu poder desejo andar, de sua cruz testemunhar,
eis meu sincero anelar: quero ser como Cristo.

“Tu És Santo”

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.
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.

“Cristo Amado - 497 HCC”
1- Cristo amado, sei que na força do mal
tu, meu Mestre, sempre serás protetor.
Tu me guardas, dando-me paz divinal.
Eu contigo sempre serei vencedor.
Cristo, Mestre,
sei que contigo sou vencedor.
Dá-me graça,
dá-me do teu poder, Redentor!

Noite - 19h

2- Que alegria tenho no meu Salvador!
Tenho graça, vida e amor paternal.
Tudo posso, tudo, por ti, meu Senhor;
deste mundo sou vencedor afinal.
3- Oh, que bênção ter a certeza do bem,
ter na vida paz e perdão do Senhor!
Vivo alegre, busco essa pátria de além,
onde reina Cristo Jesus, Rei de amor.

“Pai, Faz-Nos Um - 564 HCC”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom!
nós vivermos todos
irmanados em paz!
Oh, como é bom!

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.

“Abra os olhos do Meu Coração”
1- Abra os olhos do meu coração
Abra os olhos do meu coração
Quero Te ver, quero Te ver, Senhor

2- Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória
Derrame teu amor e poder, pois Tu és Santo, Santo, Santo (2x)
3- Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo, quero Te ver
4- Quero Te ver, quero Te ver
Eu quero Te tocar, eu quero Te abraçar
Quero te ver

“Santo, Justo e Digno”

1- Santo, Santo, Santo é o Senhor
Santo é o Senhor Deus poderoso
O que era, o que é, e o que há de vir,
Santo, Santo, Santo é o Senhor
2- Justo , Justo, Justo é o Senhor
Justo é o Senhor Deus poderoso
O que era, o que é, e o que há de vir,
Justo , Justo, Justo é o Senhor
3- Digno, Digno, Digno é o Senhor
Digno é o Senhor Deus poderoso.
O que era, o que é, e o que há de vir,
Digno, Digno, Digno é o Senhor

