Informativo
ANIVERSARIANTES: 11-Edilma Gome de
Oliveira; 12-Joana Maia Camarista; 14-Elen
Santana Nascimento; 15-Elisete Barbosa
Sousa;

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

irmãos do Ministério da Família e faça sua
inscrição.

REFORMA DO 3° PISO: valor arrecadado
na campanha até o momento: R$ 7.104,00.

BATISMOS: no próximo sábado, 17/06,

especial. Que Deus te abençoe!

Continue participando desse projeto tão

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!

Leitura Bíblica da Semana

II Samuel 23:24-24:25
I Reis 1:1-53
I Reis 2:1-3:2
I Reis 3:3-4:34
I Reis 5:1-6:38
I Reis 7:1-51
I Reis 8:1-66

Atos 3:1-26
Atos 4:1-37
Atos 5:1-42
Atos 6:1-15
Atos 7:1-29
Atos 7:30-50
Atos 7:51-8:13

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

123:1-4
124:1-8
125:1-5
126:1-6
127:1-5
128:1-6
129:1-8

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Porvérbios
Porvérbios
Provérbios
Provérbios

16:21-23
16:24
16:25
16:26-27
16:28-30
16:31-33
17:1

Escala de Serviços
Neste Domingo, 11/06
¨Assessoria Culto:
Clesson e Fabiano.
¨Assessoria EBD:
Oliene.
¨Berçário 1:
Louêdja.
¨Culto Infantil 4 a 7: Karina
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Recepção:
¨Segurança:

Emília, Louêdja e Vitória.
Edson e Norma.
Ricardo, Josy e Henrique.
Valdivino e Guilherme.
Queomides.
Welida e Maria Clara.
Sebastião Jr, Elias Vital,
Marcelo Medeiros.

No Próximo Domingo, 18/06
Wellington e Alessandro.
Rosiléia.
Robertina
Patrícia e
Joel
Adriana, Viviane e Pricila.
Edson e Eufrosina
Daniel, Mayara e Vinícius.
Maria Clara e Anna Júlia.
Alessandro Correa.
Shaula e Valmi.
Izaque André, Eduardo
Alencar, Cleson e Paulo José.

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.

14% Realizado
01 a 04/06

Editorial

Ano XXXV - Nº24

A igreja tem uma posição de responsabilidade no mundo; sua missão é para com o
mundo, mas
a seu caráter e ministério são espirituais. A mensagem que nós proclamamos
nunca muda, só mudam os métodos! A missão proclamadora da Igreja resulta da
própria missão de Deus e nela teme ser modelada.Somos enviados ao mundo assim
como Deus o Pai, enviou Jesus Cristo. “Assim como o Pai me enviou,eu também vos
envio a vós”. Precisamos estar conscientes de nossa responsabilidade, pois agora
nos envia ao mundo para nos identificarmos com outras pessoas, assim como ele se
identificou conosco.
Somos os continuadores da obra de Jesus Cristo, portanto temos que ser fieis na
proclamação da mensagem redentora, da mensagem libertadora. Não podemos perder
de vista a missão da igreja de evangelizar. O mundo depende da Igreja, o mundo
precisa da Igreja:
1. O mundo precisa de uma igreja que seja depositária da doutrina bíblica. Doutrina
esta que emana da revelação de Deus, através de sua palavra, centrada na pessoa de
Jesus Cristo.
2. O mundo precisa de uma igreja de pureza moral. Que faz a diferença entre o bem e o
mal. Que defende os elevados princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Que pratica o
bem, justo e santo amor à semelhança de Cristo.
3. O mundo precisa de uma igreja que cultua a Deus com sinceridade de coração, com
desprendimento,com entusiasmo e alegria.
4. O mundo precisa de uma igreja que evangelize por amor. Porque o amor de Deus está
nela. Porque ama o pecador por quem Cristo já deu a vida.
5. O mundo precisa de uma igreja de visão, proprietária das doutrinas de Deus,
mensageira do Evangelho, mestra dos ensinos de Cristo, pois uma igreja com estas
qualidades pode dar ahumanidade uma visão real, uma noção adequada da vida, um
conceito justo dos destinos humanos.
Sejamos esta igreja, útil ao mundo e fiel a Deus.
Bom Domingo!

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - JUNHO DE 2017

0%

Boletim Dominical

A Igreja que o mundo precisa

teremos culto ao Senhor iniciando às
19h30, quando realizaremos batismos.

05-Segunda
06-Terça
07-Quarta
08-Quinta
09-Sexta
10-Sábado
11-Domingo

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

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

CHÁ DA COMUNHÃO: e após os
batismos, teremos o nosso delicioso chá
da comunhão em nossa quadra.
PATICIPE!

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

JANTAR PARA CASAIS: será no dia 9/6

100 %
do orçado

M.M. Renan Guedes Hart

Sobradinho, 11 de junho 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

“Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e, atentando
para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé” (Hebreus 13.7).
Canto Congregacional

“Quero louvar-te”

1- Quero louvar-te, sempre mais e mais;
Quero louvar-te, sempre mais e mais;
Buscar o teu querer,
Tua graça conhecer,
Quero louvar-te.

2- Quero amar-te, sempre mais e mais;
Quero amar-te, sempre mais e mais;
Buscar o teu querer,
Tua graça conhecer,
Quero amar-te.

As aves do céu cantam para ti,
As feras do campo refletem teu poder,
Quero cantar, quero levantar
As minhas mãos a ti.

3- Quero servir-te, sempre mais e mais;
Quero servir-te, sempre mais e mais;
Buscar o teu querer,
Tua graça conhecer,
Quero servir-te.

Canto Congregacional
Jogral
Rcitativo Bíblico

“Louvemos ao Senhor”
Embaixadores do Rei
I Tessalonissensses 5. 12, 13

“Ora, rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, presidem sobre
vós no Senhor e vos admoestam; e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da
sua obra. Tende paz entre vós”.
Participação Musical
Naiara Farias
Participação
Mensageiras do Rei
Momento de oração
1. Orar por direção, sabedoria e graça de Deus para o Ministério pastoral da PIBS.
2. Orar pelos vocacionados ao ministério pastoral.
3. Agradecer a Deus o trabalho realizado pelos pastores jubilados.
Consagração de Dízimos e Ofertas “Tua voz escuto a convocar-me - 478 HCC”
Oração de Gratidão
Participação Musical
Coro Reunido
Texto Bíblico
Atos 22:10
“Então eu disse: Senhor, que farei? E o Senhor me disse: Levanta-te e vai para Damasco, onde te
será dito tudo o que precisas fazer.”

Mensagem
Canto congregacinal
Profissão de Fé
Oração
Poslúdio

M.M. Renan Guedes Hart
Olhando para Cristo - 560 HCC

Instrumental

Processional
Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Igreja em Ação
Ministério de Comunicação
Prelúdio
Instrumental
“Mas ele foi ferido por causa das nossas trangressões e esmagado por caus das nossas
maldades; o castigo que nos traz paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos
sarados.” (Isaias 53.5).
Canto Congregacional
“Quanto nos ama Jesus - 168 HCC”
Quanto nos ama Jesus!
Quanto nos ama Jesus!
Por nós sofreu,
na cruz morreu.
Cristo te ama.
Cristo me ama.
Quanto nos ama Jesus!

Foi ao Calvário por mim.
Quem pode amar tanto assim?
O que ele fez,
ao mal desfez.
Cristo te ama.
Cristo me ama.
Quanto nos ama Jesus!

Oração
Divisa de Missões DF
Momento de Oração

Visitantes, Bens e Vidas

1.Pedir ao Senhor pela obra missionária no DF.
2.Pedir por aqueles que estão sem esperança e se acham abandonados por Deus.
3.Orar por consolo e conforto para aqueles que se sentem caídos e pela sua restauração.

Participação Musical
Recitativo Bíblico
Romanos 5.8
“Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda
éramos pecadores.”
Cantos Congregacional
”Amor maior”
Tua Santidade é grande, teu amor imensurável.
Tuas palavras, dentro em mim, me fazem ver que eu sou teu. (2x)
Te adorarei, te bendirei, és para mim Amor maior, és para mim amor melhor. (2x)
Em teus braços eu me aconchego Tua doce voz me leva a descansar.
Tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. (2x)
Amor maior não há. Amor melhor não há (4x)

Cantos Congregacionais
“Eterno amor” e “Poder do teu amor”
Oração Pelos Dízimos
Ofertas e Pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Leitura Bíblica
Isaías 49.15 - 16
“Ainda que isso acontecesse, eu não me esquecerei de te [...] o seu nome está escrito
nas minhas mãos.”
Mensagem
“Deus não abandonou você”
Canto Congregacional
Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Deus cuida de mim”
Instrumental

