Informativo
ANIVERSARIANTES: 28- Israel Batista
do Carmo; 29- Márcia Cardoso de Oliveira
Neves; 30- Givanildo Alves Diniz; 31Dájames do Nascimento Braga, Shirley Rocha
de Brito; 02- Sônia Regina dos Santos; 03Gustavo Costa e Silva; Casamento: 29Luciana e Benjamin; Elaine e Renato; 31Cláudia e Estevam; 01- Miriã e Altamir; Pr.
Eli e Geny. Parabéns!

irmãos do Ministério da Família e faça sua
inscrição.

REFORMA DO 3° PISO: demos início à
campanha “Reforma do 3° Piso Para o

de sua ajuda. Envolva-se nesse projeto tão
importante. Que Deus o abençoe!

CORO DE ADOLESCENTES (11 a 16
ANOS): ensaio todos os sábados, às 10h.
CHÁ DA COMUNHÃO: após o culto da
noite, teremos o nosso chá da comunhão na
quadra da PIBS. Participe!

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!
29-Segunda
30-Terça
31-Quarta
01-Quinta
02-Sexta
03-Sábado
04-Domingo

II Samuel
II Samuel
II Samuel
II Samuel
II Samuel
II Samuel
II Samuel

Leitura Bíblica da Semana

1:1-2:11
2:12-3:39
4:1-6:23
7:1-8:18
9:1-11:27
12:1-31
13:1-39

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

às 20h, no restaurante do Makro. Procure os

Departamento Infantil” e precisamos muito

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

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

JANTAR PARA CASAIS: será no dia 9/6

João 12:20-50
João 13:1-30
João 13:31-14:14
João 14:15-31
João 15:1-27
João 16:1-33
João 17:1-26

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

118:19-29
119:1-16
119:17-32
119:33-48
119:49-64
119:65-80
119:81-96

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

Boletim Dominical

Editorial

Ano XXXV - Nº22

As bem-aventuranças para o lar
Feliz é o lar onde a presença de Deus é tão real a ponto de a fragrância do amor
de Cristo inundar o ambiente.
Feliz é o lar onde Deus é buscado a todo instante não para a satisfação de
desejos pessoais, mas pela convicção de que não dá para viver sem ele.
Feliz é o lar onde as pessoas são consideradas e amadas e somente os objetos
são adquiridos e usados.
Feliz é o lar, onde apesar dos problemas, os membros se unem mais uns aos
outros e têm prazer em ajudar-se mutuamente.

15:27-28
15:29-30
15:31-32
15:33
16:1-3
16:4-5
16:6-7

Feliz é o lar onde a esposa e o esposo sentem alegria na presença do outro e
espontaneamente partilham essa alegria com os filhos.
Feliz é o lar onde os pais procuram ensinar os filhos, mais com exemplo do dia
a dia, do que com as palavras.

Escala de Serviços
Neste Domingo, 28/05
¨Assessoria Culto:
Paulo Lobo e Jeferson.
¨Assessoria EBD:
Oliene.
¨Berçário 1:
Maria das Graças.
¨Culto Infantil 4 a 7: Gláucia e
Emanuel.
¨Culto Infantil 1 a 3: Emília, Adriana e Priscila.
¨Diáconos:
Adalberto e Catarina.
¨Projeção/Transm.: Valdivino, André e Vanessa.
¨Introdução:
Jhonatas e Olinda.
¨Motoristas:
Paulo Lôbo.
¨Recepção:
Dinah e Valmi.
¨Segurança:
Alessandro, Ismeraldo e
Marivam.

No Próximo Domingo, 04/06
Nelson e Clesson.
Rosiléia.
Euza.
Karina e
Vanessa.
Emília, Adriana e Priscila.
Queomides e Raimunda.
Larissa, Mikaela e Vinicius.
Valdivino e Guilherme.
Israel Batista.
Welida e Maria Clara.
Deraldo, Elias Monteiro, José
Carlos e Givanildo.

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.
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - MAIO DE 2017

Feliz é o lar onde os pais se dispõem a ouvir atentamente e onde os filhos
podem se expressar com franqueza.
Feliz é o lar onde os pequeninos podem se comportar como crianças e os
grandes agem como pessoas crescidas.
Feliz é o lar onde pais e filhos, irmãos e irmãs aprendem a amar plenamente e a
expressar amor constantemente.
Feliz é o lar onde o idoso é acolhido, ainda que em sua decrepitude não
reconheça os filhos e netos, mas esses jamais deixam de conhecê-lo.
Feliz é o lar onde todos os membros vivem na certeza de que as aflições hoje
vivenciadas não se comparam com a glória que Deus tem para nós no seu terno lar.
(Jilton Moraes, Ilustrações e poemas para
diversas ocasiões, p. 30)
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Sobradinho, 28 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
Quarteto Triunfante

“Ó Deus, teus atos são santos; que deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que
faz maravilhas; tens feito notória a tua força entre os povos.” (Salmo 77:13;14)

Canto Congregacional

“Ajuntamento”

Vem e sopra sobre nós teu sopro,
reunidos neste ajuntamento,
honra e santifica este momento
com a tua Igreja que é teu povo.

Faz teu rio de paz correr no meio
destes que por fé vem bendizer-te
e a uma voz oferecer-te
seus louvores, súplicas e anseios.

Quarteto Triunfante

1. Pedir ao Senhor pelas famílias em desenvolvimento espiritual.
2. Pedir pelo retorno das famílias à palavra de Deus.
3. Pedir pelo quebrantamento e santidade dos membros das famílias.

1- Oh, trazei à casa do tesouro,
dízimos e ofertas com amor!
Consagrai-vos como bons mordomos,
desfrutando as divinais promessas.
Sim, provai-o,
confiantes, dedicai-vos já ao Senhor,
Que grandes bênçãos
sobre vós derramará.

“Minha alma suspira e desfalece pelos átrios do SENHOR; meu coração e meu corpo clamam
pelo Deus vivo. Bem-aventurados os que habitam em tua casa; louvam-te continuamente.”
(Salmo 84:2,4)

Canto Congregacional “Sim, Com Certeza, Meu Senhor Aqui Está - 236 HCC”
Oração

“Oh, Trazei à Casa do Tesouro! - 244 HCC”
2- Quando minha fé vacila e falha,
tudo se escurece ao meu redor;
com ternura meu Senhor me ampara;
pelo seu amor então prossigo.

Participação Musical
Recitativo Bíblico

Coro Feminino

Coro Feminino
Neemias 9:6

Cantos Congregacionais “SomenteaUmDeusAssim“,“AclameaoSenhor”e“PoderdoTeuAmor”
Oração Pelos Dízimos e Ofertas e Pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Mensagem
Pr. Jilton Moraes
Canto Congregacional
“Casa Cheia de Amor”
Através da comunhão com Deus serei uma bênção.
Levarei o que Jesus me deu para minha casa.
A vontade do Senhor governará o meu lar.
Cristo em minha casa viverá.

3- Eu lhe dediquei a minha vida,
todos os talentos, tempo e bens.
Com mil bênçãos ele me sustenta;
nele achei perdão e paz perenes.

A minha família meu Deus edificou.
A minha casa é cheia de amor.
Juntos em uma só fé e na mesma direção,
vivendo as promessas do Senhor
Pai, mãe e filhos no Senhor são inseparáveis,
sempre confiando no Senhor são inabaláveis.
A vontade do Senhor governará o meu lar,
Cristo em minha casa viverá.

Quarteto triunfante

Mensagem

Pr. Jilton Moraes

Canto Congregacional

“Casa de Bênção”

Oração
Poslúdio

Visitantes, Bens e Vidas

Participação Musical
Momento de Intercessão

Oração de Gratidão
Participação Musical

Ministério de Comunicação
Instrumental

“Tu somente és SENHOR. Tu fizeste o céu e o céu dos céus, com todos os seus elementos, a
terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há, e tu dás vida a todos os seres, e
os exércitos do céu te adoram.”

Momento de Intercessão

Consagração de Dízimos e Ofertas

Instrumental

1. Pedir que as famílias sintam o pleno desejo de viverem na presença de Deus.
2. Pedir retorno à santidade.
3. Pedir que as famílias escolham ficar no altar do Senhor.

Tu és o Senhor de toda glória,
Hoje e sempre como foste outrora,
no correr da história revelando teu amor
Deus, bendito Rei e Salvador. (bis)

Participação Musical

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

Instrumental

Oração
Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min
“Ajuntamento”
Vem e sopra sobre nós teu sopro,
reunidos neste ajuntamento,
honra e santifica este momento
com a tua Igreja que é teu povo.

Noite - 19h
“Sim, Com Certeza, Meu Senhor Aqui Está - 236 HCC”

Faz teu rio de paz correr no meio
destes que por fé vem bendizer-te
e a uma voz oferecer-te
seus louvores, súplicas e anseios.

Tu és o Senhor de toda glória,
Hoje e sempre como foste outrora,
no correr da história revelando teu amor
Deus, bendito Rei e Salvador. (bis)

“Oh, Trazei à Casa do Tesouro - 244 HCC”
1- Oh, trazei à casa do tesouro,
dízimos e ofertas com amor!
Consagrai-vos como bons mordomos,
desfrutando as divinais promessas.
Sim, provai-o,
confiantes, dedicai-vos já ao Senhor,
Que grandes bênçãos
sobre vós derramará.

Sim, com certeza meu Senhor aqui está,
pois eu sinto a sua graça, seu poder.
Refletida em cada face aqui,
sua glória posso ver;
sim, com certeza meu Senhor aqui está.

“Somente a um Deus Assim”
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)

Eu jamais me curvarei,
nem louvor darei a homem.
para rei ou reino algum,
jamais darei meu coração ou cantarei.

Ao Deus criador,
Jesus que me salva,
Redime e restaura,
revive e renova...
Somente a um Deus assim
darei meu louvor

O desejo do coração,
a lealdade e a devoção,
vão servir aquEle
que morreu naquela cruz.

2- Quando minha fé vacila e falha,
tudo se escurece ao meu redor;
com ternura meu Senhor me ampara;
pelo seu amor então prossigo.
3- Eu lhe dediquei a minha vida,
todos os talentos, tempo e bens.
Com mil bênçãos ele me sustenta;
nele achei perdão e paz perenes.

“Casa de Bênção”
Minha casa será uma casa de bênção.
Minha casa será um pedaço do céu.
Nela estarão reunidos adoradores
que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel.
Minha casa será reconhecida
como um lugar de milagres e oração.
Onde Jesus tem prazer em ficar,
onde o Espírito Santo habita
onde há prosperidade, amor e vida.
Faça do meu lar, Senhor
um lugar de harmonia.
Faça do meu coração
sua casa todo dia.
Esteja à vontade pra ficar
e nunca mais partir,
pois a casa que um dia te recebeu
nunca mais saberá viver sem Ti.

“Aclame ao Senhor”
Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor.
Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor.
Com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre Te adorarei.
Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos.
Poder, majestade e louvores ao Rei.
Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome.
Alegre te louvo por Teus grandes feitos,
firmado estarei, sempre Te amarei.
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim.

“Poder do Teu Amor”
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.

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.

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.

