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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: valor arrecadado

na campanha até o momento: R$ 4.933,00.

Continue participando desse projeto tão

especial. Que Deus te abençoe!

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!

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 04/06 No Próximo Domingo, 11/06 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, 04 de junho de 2017.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXV - Nº23

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

Discernimento Espiritual

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

ANIVERSARIANTES:  04- Naiara Farias
da Silva Chagas; 05- Isadora Lino Patrício,
Valdivino Dias Machado; 08- Eunice
Rodrigues de Souza Barbosa, Cristiane de
Souza Baldo; 09- Hélio Vieira Flor, 10- Jane
Farias Chagas Ferreira, Walter de Souza
Araújo. Casamento: 05 - Paulo e Clênia; 09-
Hélio e Isabel Flor  Parabéns!

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

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

CURSO TEORIA MUSICAL: abriremos
uma turma às segundas-feiras, às 20h. Curso
gratuito e aberto à todos os membros da PIBS.
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!

Nelson e Daniel.
Rosiléia.
Euza.
Karina e
Vanessa.
Fernanda, Mada e Jucilene.
Queomides e Raimunda.
Larissa, Mikaela e Vinicius.
Valdivino e Guilherme.
Israel Batista.
Welida e Maria Clara.
Deraldo, Elias Monteiro, José
Carlos e Givanildo.

Clesson e Fabiano.
Oliene.
Louêdja.
Patrícia e
Joel.
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.

II Samuel 14:1-15:22
II Samuel 15:23-16:23
II Samuel 17:1-29
II Samuel 18:1-19:10
II Samuel 19:11-20:13
II Samuel 20:14-22:20
II Samuel 22:21-23:23

João 18:1-24
João 18:25-19:22
João 19:23-42
João 20:1-31
João 21:1-25
Atos 1:1 - 26
Atos 2:1-47

Salmo 119:97-112
Salmo 119:113-128
Salmo 119:129-152
Salmo 119:153-176
Salmo 120:1-7
Salmo 121:1-8
Salmo 122:1-9

Provérbios 16:8-9
Provérbios 16:10-11
Provérbios 16:12-13
Provérbios 16:14-15
Provérbios 16:16-17
Provérbios 16:18
Provérbios 16:19-20

Por vezes, ouvimos algo do tipo: “você precisa de discernimento sobre esse
problema”. É razoável e prudente que seja assim, para todos os assuntos que precisamos
nos posicionar diante deles. Algo semelhante também é dito: “todo cuidado é pouco,
seguro morreu de velho, cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém”; são
ditados que realçam discernimento e sabedoria no viver.

Indo para a Bíblia, encontramos o ensino que nos aperfeiçoa em cuidados para
viver. Deus não tem em mente que seja oportuna a nossa ignorância a respeito das
coisas que nos acontecem, ou do mundo em que vivemos. Pelo contrário, Deus nos
instrui a vivermos e por meio de Seu Filho sermos alertados: “Eis que vos envio como
ovelhas ao meio de lobos; portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como
as pombas” (Mt 10:16).

Paulo recomenda: “Portanto, vede diligentemente como andais, não como
néscios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são
maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor” (Ef
5.15-17). Do que mais precisamos, senão, de sabedoria para vivermos os dias atuais? O
Espírito Santo que em nós habita nos habilita a vivermos como sábios.

O propósito do Espírito Santo é fazer com que compreendamos o que Deus
revela em sua palavra. Ele quer que os grandes temas do evangelho sejam plenamente
compreendidos e vividos por nós. Não somos chamados para uma vida de ignorância
acerca dos fatos da história, do que acontece hoje em nossos dias e do que ainda virá.
A vontade de Deus é ensinada pelo Espírito Santo aos seus servos.

O que Deus deseja que saibamos? Deus quer que você tenha uma vida
irrepreensível no trato, na palavra, no seu local de trabalho, na igreja e entre seus
vizinhos. Quando você percebe que essas coisas não funcionam bem e que é movido a
colocar em ordem a sua vida, isso é discernimento.

Você pergunta: “Senhor, o que eu devo fazer?” isso é buscar discernimento
para acertar e não errar. É vontade expressa de glorificar ao Senhor no modo sábio de
viver. E Deus se alegra com isso.

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 Coro Reunido

Canto Congregacional “É Teu Povo”

Canto Congregacional “Ele é Exaltado”

Participação Musical Coro Reunido

Momento de Intercessão

Consagração de Dízimos e Ofertas “Quero Ser um Vaso de Bênção - 438 HCC”
Oração de Gratidão
Participação Musical Coro Reunido
Texto Bíblico Atos 22:10

Mensagem         “O que devo fazer?” Pr. Washington Luiz da Silva
Participação Musical Coro Reunido
Oração
Poslúdio Instrumental

Noite - 19h
Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental

Canto Congregacional “Louve, Meu Ser, ao Grandioso Senhor - 227 HCC”
Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Recitativo Bíblico                              Filipenses 4:4; Salmos 27:1; 97:12; 32:11

Momento de Intercessão

Cantos Congregacionais           “Alegrar-me-ei“, “Alegrei-me”  e  “Doce Presença”
Oração Pelos Dízimos e Ofertas e Pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Mensagem “Achegai-vos a Mim”                Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Consagração”

Oração
Poslúdio Instrumental

“Louvem todos o nome do SENHOR, pois só o seu nome é exaltado; a sua glória está acima da
terra e do céu.” (Salmo 148:13)

É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande.
Exaltamos teu doce nome pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus,

Pois és santo. Sim, és digno, de louvor e de ser adorado.
És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor!

“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.”

Ele é exaltado,
O Rei é exaltado no céu, eu louvarei.
Ele é exaltado, pra sempre exaltado

seu nome louvarei.

Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar,
terra e céu glorifiquem seu santo nome.

Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. ( Aleluia)

“Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, sejam honra e glória para todo o
sempre. Amém.” (I Timóteo 1:17)

Alegrai-vos sempre no Senhor; e digo outra vez: Alegrai-vos!

O SENHOR é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei? O SENHOR é a
força da minha vida; de quem terei medo?

Ó justos, alegrai-vos no SENHOR e rendei graças ao seu santo nome.

Alegrai-vos no SENHOR e regozijai-vos, ó justos; cantai de júbilo, todos vós que
sois retos de coração.

DIRIGENTE:

TODOS:

DIRIGENTE:

TODOS:

1. Exaltar o Senhor pela sua grandeza e cuidados para conosco.
2. Pedir ao Senhor determinação em conhecer a vontade de Deus.
3. Suplicar por quebrantamento e obediência à Palavra de Deus.

1. Pedir por qubrantamento do coração e perdão pelo descuido com a vida espiritual.
2. Pedir por crentes com vidas consagradas ao Senhor.
3. Pedir por restauração do altar na família.

A honra, a glória, a força
 e o poder ao Rei Jesus
 e o louvor ao Rei Jesus.

Ao Rei dos reis consagro tudo o que sou.
De gratos louvores transborda o meu coração.
A minha vida eu entrego
nas tuas mãos, meu Senhor.
Pra te exaltar com todo o meu amor.
Eu te louvarei conforme a tua justiça
e cantarei louvores, pois tu és Altíssimo.

Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver.
Cantarei e contarei as tuas obras,
pois por tuas mãos foram criadas,
terra, céu e mar e todo ser que neles há.

Toda terra celebra a Ti,
com cânticos de júbilo,
pois tu és o Deus criador.
Toda terra celebra a Ti,
com cânticos de júbilo,
pois tu és o Deus criador.



Manhã - 10h25min Noite - 19h
“Louve, Meu Ser, ao Grandioso Senhor - 227 HCC”

“Alegrar-me-ei”

“Alegrei-me”

“Doce Presença”

“É Teu Povo”

“Ele é Exaltado”

“Quero Ser um Vaso de Bênção - 438 HCC”

É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande.
Exaltamos teu doce nome pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus,

Pois és santo. Sim, és digno, de louvor e de ser adorado.
És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor!

Ele é exaltado,
O Rei é exaltado no céu, eu louvarei.
Ele é exaltado, pra sempre exaltado

seu nome louvarei.

Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar,
terra e céu glorifiquem seu santo nome.

Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. ( Aleluia)

1- Quero ser um vaso de bênção,
sim, um vaso escolhido por Deus,
para as novas levar aos perdidos,
boas novas que vêm lá dos céus.

Tudo consagro-te agora, Senhor;
vou proclamar a mensagem de amor.

Meu compromisso no teu serviço
é ser um vaso de bênção, Senhor.

2- Quero ser um vaso de bênção.
Cada dia desejo fazer

todo aquele que vive culpado
o perdão de Jesus conhecer.

3- Para ser um vaso de bênção,
é preciso ser sempre leal,
é preciso ter fé e pureza,

que nos vêm do poder divinal.

1- Louve, meu ser, ao grandioso Senhor, Rei da glória.
Sua bondade conserve pra sempre em memória.
Cante ao Senhor hinos de grato louvor,
pois ele é o Deus da vitória.

2- Louve ao Senhor, o Deus sábio que tudo dirige.
Ele protege você e assim nada o aflige.
Ao Salvador ame com todo o fervor;
só nele se regozije. 3- Louve, meu ser, ao Senhor,

de quem vem toda graça,
pois ele dá a saúde e afasta a desgraça.
Firme, de pé, leve o escudo da fé
e da justiça a couraça.

4-Louve, meu ser, ao seu Deus, a bendita Trindade,
pois lá do céu o abençoa com muita bondade.
Só Deus é luz, vista somente em Jesus -
vida, caminho e verdade.

Alegrar-me-ei, alegrar-me-ei, alegrar-me, alegrar-me, alegrar-me-ei. (2x)
 no Senhor.

Pois tem me dado razão pra entender que Ele me ampara em qualquer momento.
Sua Palavra me faz compreender que em meio às provas provo o seu sustento.

Alegrar-me-ei!

Pois tem me dado razão pra viver. Viver é Cristo e o morrer é lucro.
É o privilégio de amar e servir, mesmo que isto envolva dor e sofrimento.

Alegrar-me-ei!

É bom saber que Cristo está neste lugar. Pra transformar sua tristeza em alegria.
Pois o meu prazer é estar na lei do Senhor. E na sua lei meditar noite e dia.

Os que habitam em sua casa são bem-aventurados. Louvam-te perpetuamente.

Alegrei-me quando disseram:
vamos para a casa do Senhor (2x)

Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus, ao seu lado, irmão.
Bem unidos, sem brechas, no mesmo amor transbordando da glória do Senhor.

Há um doce Espírito aqui
E eu sei que é o Espírito de Deus
Já podemos todos perceber
A presença do Jesus o Salvador

Doce presença, presença santa,
Vem sobre nós!,
Encher-nos com o Teu poder
Te adoraremos por Tua presença aqui
E que renovará os nosso corações
Louvado seja o Senhor!

Se te achas forte ou ao invés
Estás triste, oprimido e sem vigor
Busque a presença do Senhor
E o Espírito te encherá de amor


