Informativo
ANIVERSARIANTES: 01- Albertina de S.
Araújo, Erisvaldo Chaves dos A., Josiane
Rodrigues S., Maria Lúcia H. da Silva, 05 Wellington F. Sobral; Casamento: 02Camylla e Eduardo, 05 - Rosileia e Eleomar,
07 - Ricardo e Ana Cristina Parabéns!
40 DIAS DE ORAÇÃO: Este ano
participaremos dos 40 dias de oração que
terá início no dia 29 de julho. O livro para
essa campanha custa R$ 10,00. As famílias
interessadas em fazer o pedido do livro,
podem Deixar o referido valor na secretaria
da Igreja, até 10/07/17.
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: Dia 29 de
julho, teremos a Festa do Milho que será
realizada na chácara da irmã Miriã e
Altamir.

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55. Venha e Deus surprenderá você.
REFORMA DO 3° PISO: Agradecemos
a todos que participaram da oferta para a
reforma do 3° piso para o departamento
infantil. Já alcançamos até o dia 25/06 o
valor de R$ 9.200,00. O nosso alvo é de
R$ 28.000,00.
MINISTÉRIO DA COMUNHÃO: No dia
08 de julho será realizado o Dia de
Convivência na chácara do Jaime.
MISSÕES NO DF: A oferta para Missões
no DF, será entregue no dia 09/07/17.

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

II Reis 9:14-10:31
II Reis 10:32-12:21
II Reis 13:1-14:29
II Reis 15:1-16:20
II Reis 17:1-18:12
II Reis 18:13-19:37
I Reis 20:1-22:2

Atos
Atos
Atos
Atos
Atos
Atos
Atos

17:1-34
18:1-23
18:24-19:12
19:13-41
20:1-38
21:1-16
21:17-36

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

144:1-15
145:1-21
146:1-10
147:1-20
148:1-14
149:1-9
150:1-6

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

17:27-28
18:1
18:2-3
18:4-5
18:6-7
18:8
18:9-10

Escala de Serviços
No Próximo Domingo, 02/07 No Próximo Domingo, 09/07
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 7:

Jeferson e Nelson
Rosiléia
Letí cia
Tânia Naves e
Alice
¨Culto Infantil 1 a 3: Ferna nda, Mada e Luciana
¨Diáconos:
Joaquim e Ivone Naves
¨Projeção/Transm.: Ricardo, Vinicius e Ana Clara
¨Introdução:
Magali e Paulo José
¨Motoristas:
Paulo Lobo
¨Recepção:
Ol in da
¨Segurança:
Elisaldo, Alessandro e
Mari vam

Clesson
Oliene
Dinalva
Gláucia e
Emanuel
Adriana, Louedja e Vitória
Adalberto e Raimunda
Josy, Henrique e Daniel
Magali e Paulo José
Paulo José
Olinda
Marcelo Rodrigues, Alessandro

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.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
E-mail: pibsobradinho@gmail.com
Site: www.pibsobradinho.org.br

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - JUNHO - 2017
75% realizado

0%

01 a 25/06

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

VIAGEM PASTORAL: O Pr. Washington
Luiz inicia sua viagem à Guiné-Bissau
quarta-feira, dia 05 e retorna no dia 20 de
julho. Orem por essa viagem.

100 %
do orçado

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

Boletim

Dominical

Ano X X X V - N º 2 7

PASTORAL
Atos 2.42-47, impossível esquecer!
Como definir intensidade, cuidado recíproco, acolhimento, repartir o bem?
Não somente isso, muito mais que isso, podemos conceituar cada palavra, extraindo
suas lições da vida prática, do modo de vida dos nossos irmãos do primeiro século.
A igreja daqueles dias vivia com intensidade o Evangelho e exercia com tanto
esmero o cuidado e o acolhimento, que era impossível à cidade, não percebê-la. Era
tão explicito o zelo pelos irmãos que a igreja recebeu a graça, o reconhecimento, a
aceitação de todos que tinham um contato com ela.
O resultado advindo do estilo de vida daqueles irmãos foi a quantidade de
pessoas que receberam o Evangelho, crendo e confessando ser pecador e Jesus o
Salvador e Senhor. O Evangelho ganhou proporções vultosas, porque aqueles crentes
decidiram viver na essência, o ensino, de modo prático, com a própria vida, o Evangelho
recebido.
Não deveria ser entre nós, nos dias de hoje, algo tão evidente assim? Não
deveríamos nos revelar, com zelo pelas pessoas, cuidado recíproco, tendo os nossos
irmãos, como os nossos companheiros de caminhada, de maneira tão evidente que,
Sobradinho e o seu entorno geográfico perceberiam o que somos e desejariam ser
também?
O que temos e o que somos produz a nossa identificação com Jesus, que
disse: “Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros”
(Jo 13.35). Como falar de amor, de salvação, de graça, de redenção, de nova vida em
Cristo, se não existir em nós o mesmo sentimento, o mesmo amor que houve em Cristo
Jesus?
O Evangelho prospera com o que revelamos ser. A igreja primitiva se revelou
cuidadosa no zelo pelas pessoas, no relacionamento que demonstrava graça, o prazer
pelo outro, o amor por Jesus, a prática cristalina dos mandamentos recíprocos, um
comprometido de vida impossível de abdicá-lo. A igreja cresceu!
Podemos ser relevantes e fazer uma grande diferença na comunidade onde
estamos. Podemos agir com terna compaixão e impactar o coração das pessoas pelo
modo que passamos a vê-las e tocá-las. Podemos agir com graça, dando-lhes a
oportunidade de conhecer e receber a mensagem transformadora de vida. Como se
esquecer disso?
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

Sobradinho, 02 de julho 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 Comunicações
Instrumental

“O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado; ao coração
quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus.”
(Salmo 51.17)

Cânticos

“Ame ao Senhor” e “Aquele que me ama”

“Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de
espírito.” (Salmo 34.18)

Momento de Oração
1. Ore por um coração quebrantado e contrito;
2. Ore por capacidade de reconhecer e confessar os próprios erros;
3. Peça ao Senhor por determinação para obediência.

Consagração de dízimos e ofertas
1- Mais de Cristo eu quero ver,
Mais do seu amor obter,
Mais da sua compaixão,
Mais da sua mansidão.
Mais, mais de Cristo.
Mais, mais de Cristo.
Mais do seu puro e santo amor,
Mais do meu Mestre e Salvador.

Texto Bíblico

Instrumental
Instrumental

“Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: Se um morreu por
todos, logo todos morreram; e ele morreu por todos, para que os que vivem não
vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou”.
(II Coríntios 5.14-15)

Canto 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)

“Mais de Cristo (364 HCC)
2- Mais de Cristo compreender,
Quero a Cristo obedecer,
Sempre perto dele andar,
Seu amor manifestar.
3- Mais de Cristo transmitir,
os seus passos vou seguir;
imitando seu viver,
vou seu reino promover.

Números 14.8,9

“Se o Senhor se agradar de nós, então nos estabelecerá nessa terra e a dará para nós,
terra que dá leite e mel. Apenas não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o
povo dessa terra, pois será comido por nós como pão. Eles estão sem defesa, e o
Senhor está conosco. Não os temais.”

Mensagem “Como Agradar ao Senhor” Pr. Washington Luiz da Silva
Celebração da Ceia do Senhor
Canto Congregacional
“O Poder do Sangue (89 CC)”
1-Do teu pecado te queres livrar?
2-Queres com tua vaidade acabar?
Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Almejas tu do maligno escapar?
Vícios, paixões, queres tu dominar?
Seu sangue tem este poder.
Seu sangue tem este poder.
3-Teu coração queres purificar?
4-Queres entrar no serviço real?
Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Todas as manchas te pode tirar;
Queres também ser um servo leal?
Seu sangue tem este poder.
Terás no seu sangue o poder.
Há poder, sim, força sem igual, Só no sangue de Jesus;
Há poder, sim, prova-o, pecador, Oh, aceita o dom de Jesus!

Oração
Pósludio

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio

Instrumental

Amor maior não há. Amor melhor não há (4x)
Oração
Visitantes, Bens e Vidas
Tema: “Impactando nossa Geração”
Divisa Missões DF:
“Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face,
ó Deus de Jacó.” (Salmo 24.6)

Momento de Oração
1. Orar por líderes multiplicadores nas Igrejas;
2. Orar por um maior envolvimento nosso no sustento missionário;
3. Orar pelas vidas já alcançadas no Planalto Central.

Recitativo Bíblico

Salmo 112.1

“Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus
mandamentos tem grande prazer!”

Cânticos
“Alegrei-me”, “Quão Formoso és” e “Em Espírito, em verdade”
Consagração de dízimos e ofertas
Oração pelo culto infantil (Crianças de 4 a 7anos)
Leitura Bíblica
II Conríntios 5.17
Mensagem
“ Viver para Deus” Pr. Washington L. da Silva
Hino Congregacional
“Seu Maravilhoso Olhar (312HCC)”
1- Vivi tão longe do Senhor, 2- Seu corpo vi na rude cruz, 3- Em contrição então voltei
assim eu quis andar,
sofrendo ali por mim,
à fonte desse amor.
até que eu encontrei o amor
e ouvi a voz do meu Jesus:
Perdão e paz em Cristo achei;
em seu bondoso olhar.
“Por ti morri assim.”
pertenço ao Salvador.
Seu maravilhoso olhar! Seu maravilhoso olhar!
Transformou meu ser, todo o meu viver, seu maravilhoso olhar.

Oração
Pósludio

Instrumental

