
Sobradinho, 18 de junho de 2017.

PASTORAL

B o l e t i m  D o m i n i c a l Ano XXXV- Nº 25

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)

Escala de Serviços
Neste Domingo, 18/06 No Próximo Domingo, 25/06

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - JUNHO - 2017

Leitura Bíblica da Semana

0 %
100 %

do orçado

¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil  4 a 7:

¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Recepção:
¨Segurança:

32 %  realizado

Informativo

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

Quase que significa Não
Quando o “Quase” significa um robusto “NÃO”? Quando 999 gramas de sal

não são 1 kg. Quando falta uma telha para terminar de cobrir um telhado. Quando falta
uma peça para concluir o conserto do carro. Quando as pessoas economizam para fazer
um passeio no feriado, mas acabam ficando em casa, porque não conseguiram o valor
que precisavam.

O “quase” significa “não” nas pontuações do Enem e concursos, que por
vezes, falta pouco para atingir a nota mínima de aprovação. Também é não para os
passageiros que chegam a tempo de ver a condução partindo. São retardatários que não
conseguiram embarcar.

Estes fatos não representam ainda o pior. O pior de tudo, é que
existem pessoas que “quase” se tornam cristãs. Mesmo tendo uma experiência viva com
Cristo, que resultaria num encontro transformador, mas continuam perdidas por toda a
eternidade. Conhecem o Evangelho e “quase” se tornam cristãs; esse QUASE significa
“NÃO”. O rei Agripa disse a Paulo: “Por pouco me persuades a me fazer cristão”.

Muitos ouvintes do evangelho “quase” creem em Jesus, como
Salvador e Senhor. “Quase” chegaram à confissão dos pecados e declararam diante de
todos, aceitar Cristo como o Senhor Mas o “QUASE” significou “NÃO”. O “quase”
impediu uma decisão definitiva. O resultado é que a pessoa fica tão distante de Deus,
quanto antes; “quase” foi salva, significa que estará totalmente sem Cristo, perdida na
eternidade. O “quase” não compensa para quem deseja uma vida
produtiva. Há cristãos, que são infrutíferos na vida espiritual. O “quase” erigiu uma
barreira intransponível para a fé; são cristãos que se determinam se serão atraídos ou
não, pelos cultos, pela EBD, pelos encontros.

Deus, determinando ao grande
empreendimento, quer surpreender os Seus, dando-lhes a graça de viverem a diferença
aqui, projetando a eternidade. Lance-se aos propósitos de Deus. Saia do isolamento
espiritual, da letargia cristã e ponha um fim no [“quase” tenho uma vida vigorosa e
expressiva]. A parte mais
difícil da caminhada cristã é começar a caminhar. Caminhe em direção à cruz de Cristo e
diga ao “QUASE” que agora, por definitivo, você será sal da terra e luz do mundo.

De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

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

ANIVERSARIANTES: 18- Dirce Barbosa
de Oliveira Mesquita e Geraldo Vital de
Souza; 19- Samuel Mendes Guedes; 21-
Mércia Cristina de Melo, Luis Elias Vieira,
Magali Rocha S. Patriarca. 22- Karleane
Cássya da Silva Santos, Danielle de Lima
Sousa; 24- Elisangela Rocha da Silva.
Casamento:  23-  Adriana e Clesson.
Parabéns!

MISSÕES NO DF: Estamos no mês de
missões no DF. O tema é: “Impactando
Nossa Geração”. Participe orando,
contribuindo e visitando um campo.
Entregaremos a nossa oferta dia 09/07/
17.
BATISMOS REALIZADOS:  No dia 17/
06/17, foi  realizado o culto para
celebração dos batismos. Agradecemos
a todos os irmãos que participaram.

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!

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.

• 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

I Reis 9:1-10:29
I Reis 11:1-12:19
I Reis 12:20-13:34
I Reis 14:1-15:24
I Reis 15:25-17:24
I Reis 18:1-46
I Reis 19:1-21

Atos 8:14-40
Atos 9:1-25
Atos 9:26-43
Atos 10:1-20
Atos 10:21-48
Atos 11:1-30
Atos 12:1-23

Salmo 130:1-8
Salmo 131:1-3
Salmo 132:1-18
Salmo 133:1-3
Salmo 134:1-3
Salmo 135:1-21
Salmo 136:1-26

Provérbios 17:2-3
Provérbios 17:4-5
Provérbios 17:6
Provérbios 17:7-8
Provérbios 17:9-11
Provérbios 17:12-13
Provérbios 17:14-15

VIAGEM PASTORAL: O Pr. Washington
Luiz, informa que fará uma viagem a Guiné
Bissau, nos dias 05 a 20 de julho, quando
participará da colação de graus dos
formandos do Projeto Gabu.

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos cultos
de oração nas quartas-feiras, às 19h50.
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 11/06 o
valor de R$ 8.479,50.  O nosso alvo é de R$
28.000,00

CULTO DOS ADOLESCENTES: no
próximo sábado, dia 24/06, haverá o ALTA
TENSÃO  aqui na PIBS.

01 a 11/06

Valmi e Paulo Lobo
Oliene
Neuzanira
Tânia F. e
Alessandra
Rosimeire, Fernanda e Luciana.
Deraldo andré e Catarina Naves
Valdivino, André e Vanessa
Silvio e Valdivino Machado
Franquisnei Lopes.
Nadir e Maria Clara
Dájames, André Aguiar e
Marcelo Rodrigues.



Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas

Oração de Intercessão
Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Prelúdio Instrumental
Canto Congregacional “Nossa fé Jesus contemplará” (338HCC)
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical
Tema Lute por sua família
Divisa Missões DF
Participação musical
Momento de Intercessão

Canto Congregacional “O meu  prazer”, “Eu  me alegro em ti”  e “Só em Jesus”
Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Culto Infantil
Texto Bíblico

Mensagem    “Quase” que significa “não” Pr. Washington L. da Silva
Hino Congregacional “Oferta de amor”

Oração
Pósludio Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min Noite - 19h

“Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, arraigados
e edificados nele e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações

de graças.”
(Colossenses 2.6-7)

“Disse Agripa a Paulo: Por pouco me persuadas a fazer-me cristão”
(Atos 26.28)

1. Orar pelo trabalho da Cristolândia no DF;
2. Orar pela vida dos missionários e voluntários que estão envolvidos  no trabalho;
3. Orar pelo envolvimento dos Batistas do DF no sustento da  cristolândia.

1- Venho, Senhor, minha vida oferecer
como oferta de amor e sacrifício.
Quero minha vida a Ti entregar
como oferta viva em teu altar.

2- Pois, pra te adorar foi que eu nasci,
cumpre em mim o Teu querer,
faze o que está em teu coração
e que a cada dia, eu queira mais e mais
estar ao Teu lado, estar ao teu lado,
estar ao teu lado, Senhor.

Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Comunicações Ministério de Comunicações
Prelúdio Instrumental

Canto Congregacional “Eu te louvarei, meu bom Jesus”
 “Seja  engrandecido”

Oração de Intercessão

Recitativo Bíblico

Consagração de Dízimos e Ofertas “Tu és Fiel, Senhor” (25HCC)
Oração
EXPEDIENTE

Leitura e aprovação da ata anterior
ORDEM DO DIA

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
    a. Homologar profissão de fé e receber os novos membros pelo
    batismo.
    b. Outros

Canto Congregacional “No serviço do meu Rei” (491 HCC)

   4. Leitura e aprovação de Ata

Oração
Encerramento
Pósludio

“Faze-me justiça, ó Deus [...] envia-me a tu luz e a tua verdade, para que me guiem;
levem-me elas ao teu santo monte, e à tua habitação”

(Salmo 43.1, 3).

1. Pedir ao Senhor que contemple as nossas causas que expressamos em nossas orações.
2. Render ao Senhor a nossa gratidão pelos teus feitos em nossas vidas, todos os dias.
3. Exaltar ao Senhor porque está acima dos céus e a sua glória sobre toda a terra.

“Ó SENHOR, tem misericórdia de nós; temos esperado em ti. Sê tu o nosso braço cada
manhã; sê também a nossa salvação no tempo de tribulação.”

(Isaías 33.2)


