
Sobradinho, 25 de junho de 2017.

PASTORAL

B o l e t i m  D o m i n i c a l Ano X X X V - N º 2 6

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

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:

55 %  realizado

Informativo

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

ANIVERSARIANTES: 25- Sinval Bezerra
de Lima, Gustavo de Macedo Silva; 27-
Elias Vital de Sousa; 29 - Bruna Brants de
Alencar; 30- Wellington da Silva
Patriarca; Casamento: 26- Marcos e
Raquel; 27- Dilson e Lídia; 29- Didiêr Max
e Alexandra; 30- Ismeraldo e Rosalee e
Luciano  Muzi e Keller. 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.

CONVOCAÇÃO: A irmã Ruth Santos,
convoca as mulheres, dia 25/06, às 18h
aqui na PIBS, para conhecerem a nova
proposta de Ensino de Missões para este
tempo.

MINISTÉRIO DA COMUNHÃO: No dia
08 de julho será realizado o Dia de
Convivência na chácara do Jaime.

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.

• 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

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.
ATENÇÃO JOVENS E ADOLSCENTES:
Sábado, dia 01/07, faremos um intercâmbio
com a juventude das igrejas  evangélicas
de Sobradinho na Livraria BookFé.
Sairemos às 15:30 da PIBS.

MINISTÉRIO DA COMUNHÃO: Dia 29
de julho, teremos a Festa do Milho que será
realizada na chácara da irmã Miriã.

01 a 18/06

No Próximo Domingo, 25/06
Valmi e Paulo Lobo
Oli ene
Neuzani ra
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.

No Próximo Domingo, 02/07

Rosiléia
Letícia
Tânia Naves e
Alice
Fernanda, Mada e Luciana
Valdivino Machado e Maria Alves
Ricardo, Vinicius e Ana Clara
Magali e Paulo José
Paulo Lobo
Olinda
Elisaldo, Alessandro e
Marivam

O impossível pertence a Deus
Deus tem poder e autoridade ilimitada para governar tudo. Alguém já disse:

“Deus sempre faz o impossível” e nós podemos acrescentar: “e, às vezes, o mais óbvio
também”. A cidade de Samaria estava sofrendo a pior seca de sua história. O exército
sírio tinha isolado essa cidade e o resultado foi uma devastadora fome. O relato bíblico
é preciso em 2 Reis 6.24-29. O futuro era incerto e desesperador.

   Quando as coisas pareciam irremediáveis, Deus insurge contra o estado de
calamidade do seu povo e faz Sua declaração de esperança e livramento, de salvação e
redenção daquela calamidade. Deus prometeu salvar e suprir a cidade. O que o povo
necessitava, estava assegurado nessa promessa. É certo que, pelas dificuldades de
muitas circunstâncias, temos dúvidas de que a solução vem.

   Por vezes, precisamos de algo concreto para crer. Eles precisavam ver as portas
da cidade se abrirem, o exército inimigo ser reprimido e destruído, a fome saciada. Mas
a dúvida tomou conta de muitos a respeito da promessa de Deus. E você, acreditaria em
Deus numa circunstância assim?

  Deus cumpriu a promessa. Ele interviu naquela situação, de maneira
assombrosa. Ele fez o exército sírio fugir, em pânico, e deixar todos os suprimentos.
Ficou alimentos, um grande banquete para as pessoas famintas! O Deus do passado é o
mesmo hoje, no presente. O tempo físico é o mesmo, para a redenção de Deus. É o
tempo da proclamação do nome de Jesus Cristo.

  Os nossos problemas não são resolvidos por poderes e forças vindos de
estruturas humanas. Mas, a solução para cada um deles é pelo mover de Deus. Não
importa as circunstâncias, Deus realiza o impossível para nos suprir com as bênçãos de
que precisamos.

  Não há porque temer ou duvidar da Palavra de Deus ao passar pelas
adversidades. Elas não devem nos deter ou nos aprisionar, porque as promessas de
Deus geram em nós um espírito de luta, de esperança, de otimismo, porque sabemos
que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente, com todo poder e autoridade no
céu e na terra para fazer o impossível.

De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

I Reis 20:1-21:29
I Reis 22:1-54
II Reis 1:1-2:25
II Reis 3:1-4:17
II Reis 4:18-5:27
II Reis 6:1-7:20
II Reis 8:1-9:13

Salmo 137:1-9
Salmo 138:1-8
Salmo 139:1-24
Salmo 140:1-13
Salmo 141:1-10
Salmo 142:1-7
Salmo 143:1-12

Provérbios 17:16
Provérbios 17:17-18
Provérbios 17:19-21
Provérbios 17:22
Provérbios 17:23
Provérbios 17:24-25
Provérbios 17:26

Atos 12:24-13:15
Atos 13:16-41
Atos 13:42-14:7
Atos 14:8-28
Atos 15:1-35
Atos 15:36-16:15
Atos 16:16-40



Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio Instrumental

Canto Congregacional “A Deus demos glória (228HCC)”
Oração, Bens e Vidas
Participação Musical “Coro Jovem”
Tema: “Impactando nossa Geração”
Divisa Missões DF:

Momento de Oração

Participação Musical “Coro Jovem”
Recitativo Bíblico Apocalipse 7.9-10

Canto Congregacional “Ao que é Digno”, “Seja Adorado” e “Esta Paz ”
Consagração de dízimos e ofertas
Oração pelo culto infantil (Crianças de 4 a 7anos)
Leitura Bíblica II Reis 7.1-20
Mensagem“ O Impossível pertence a Deus”   Pr. Washington L. da Silva
Hino Congregacional “Deus do impossível”

Oração
Pósludio

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min Noite - 19h

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

Canto Congregacional “Tu és Soberano” e “Grande é o Senhor”
Participação Musical
Momento de Oração

 1. Ore por discernimento para não cair nas ciladas do adversário.
 2. Ore pela ajuda divina para permanecerem cobertos pela proteção da arma
    dura de Deus.
 3. Pedir ao Senhor que erga, para a glória de Deus, os crentes feridos e caídos

    da graça.
Consagração de dízimos e ofertas
Texto Bíblico Efésios 6.10-13

Mensagem “A luta do Crente”  Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Temos por lutas passado (502 HCC)”

Oração
Pósludio

“Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes
contra as ciladas do Diabo”

(Ef ésios 6.11).

“Até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Portanto, toda a
casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem

crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo”.
(Atos 2.35-36)

1- Quando tudo diz que não, sua voz
me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz
que não, ou parece que o mar não vai se abrir,
sei que não estou só e o que dizes sobre mim
não pode se frustrar.Vem em meu favor e cumpre
em mim teu querer.

2- O Deus do impossível não desistiu de mim,
sua destra me sustenta e me faz prevalecer
O Deus do impossível não desistiu de mim,
sua destra me sustenta e me faz prevalecer
O Deus do impossível. O Deus do impossível.

“Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos
de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as
ciladas do Diabo;

Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim
contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas,
contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais.

Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau
e, havendo feito tudo, permanecer firmes”.

PASTOR:

TODOS:

PASTOR:

1- Temos por lutas passado, lutas terríveis,
cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus
servos fiéis. Força e poder nos tem dado, ele
nos tem sustentado, dando-nos pleno perdão,
segurança e consolação.

2- Deus já nos tem prometido uma vitória
total. Ele não tem esquecido sua  palavra
real. Ele nos tem protegido, tudo nos tem
garantido. Por sua mão temos paz, vida
eterna que satisfaz.

Sim, Deus é por nós. Quem nos vencerá? Pelo seu amor leal Deus
nos guardará. Defender-nos-á do poder do mal. Vamos, irmãos,
exaltar ao Senhor e seu nome honrar.

“Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a Tua face, ó Deus de
Jacó.” (Salmos 24.6)

   1. Orar pelo envolvimento das Igrejas do DF na multiplicação do Evangelho;
   2. Orar por um despertamento Espiritual da nossa geração;
   3. Orar pelas famílias missionárias do DF e entorno.

“Depois dessas coisas, vi uma grande multidão, que ninguém podia con-
tar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e
na presença do condeiro, todos vestidos com túnicas brancas e segu-
rando palmas nas mãos;

DIRIGENTE:

TODOS: e clamavam em alta voz: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no
trono, e ao Cordeiro.”



Noite - 19hManhã - 10h25min
“A Deus demos glória (228 HCC)”

“Ao que é Digno”

“Seja Adorado”

”Esta Paz”

“Deus do Impossível”

“Grande é o Senhor”

“Temos por lutas passdo (502HCC)”

Tu és soberano sobre a terra,
Sobre os céus Tu és Senhor, absoluto.
Tudo o que existe e acontece,
Tu o sabes muito bem, Tu és tremendo!

E apesar dessa glória, que tens,
Tu te importas comigo também,
E este amor tão grande eleva-me,
Amarra-me a Ti, Tu és tremendo.

Grande é o Senhor e mui digno de louvor,
na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
Alegria de toda a terra.
Grande é o Senhor em quem nós temos a
vitória, que nos ajuda contra o inimigo.
Por isso diante dEle nos prostramos.

Queremos o teu nome engrandecer
e agradecer-te por tua obra em nossas
vidas
Confiamos em teu infinito amor,
Pois só Tu és o Deus eterno
sobre toda a terra e céu.

1- Quando tudo diz que não, sua voz
me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz
que não, ou parece que o mar não vai se abrir,
sei que não estou só e o que dizes sobre mim
não pode se frustrar.Vem em meu favor e
cumpre em mim teu querer.

2- O Deus do impossível não desistiu de mim,
sua destra me sustenta e me faz prevalecer
O Deus do impossível não desistiu de mim,
sua destra me sustenta e me faz prevalecer

O Deus do impossível. O Deus do impossível.

1- A Deus demos glória, com grande fervor;
seu Filho bendito por nós todos deu.
A graça concede a qualquer pecador,
abrindo-lhe a porta de entrada no céu.

Exultai! Exultai! Vinde todos louvar
a Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor.
A Deus demos glória, porquanto do céu
seu Filho bendito por nós todos deu.

2- Oh, graça real! foi assim que Jesus,
morrendo, seu sangue por nós derramou.
Herança nos céus, com os santos em luz,
comprou-nos Jesus, pois o preço pagou.

3- A crer nos convida tal prova de amor
nos merecimentos do Filho de Deus.
E quem, pois, confia em Jesus, Salvador,
vai vê-lo exaltado na glória dos céus.

1- Temos por lutas passado, lutas
terríveis, cruéis, mas o Senhor tem
livrado delas seus servos fiéis. Força e
poder nos tem dado, ele nos tem
sustentado, dando-nos pleno perdão,
segurança e consolação.

2- Deus já nos tem prometido
uma vitória total. Ele não tem
esquecido sua  palavra real. Ele
nos tem protegido, tudo nos tem
garantido. Por sua mão temos
paz, vida eterna que satisfaz.

Sim, Deus é por nós. Quem nos vencerá? Pelo seu
amor leal Deus nos guardará. Defender-nos-á do poder
do mal. Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor e seu nome
honrar.

“Tu és Soberano”

1- Ao que é digno de receber a glória,
ao que é digno de receber o louvor.
Ao que é digno de receber a glória,
ao que é digno de receber o louvor.

2- Levantemos nossas mãos e adoremos,
A  Jesus, Cordeiro de  Glória. Exaltemos
sua  incomparável majestade, ao que vive
pra sempre, ao grande Eu Sou. A Jesus!

1- Sua face é como um leão.
Seus olhos como chama de fogo.
Seus pés reluzentes.
Suas mãos poderosas.
Bendito é o Cordeiro de Deus. (bis)

2- Seja adorado Aquele que está entre nós.
Adorado no Seu santo monte.
Seja adorado o Cristo, o Filho de Deus.
Para sempre e sempre amém,
pelos séculos dos séculos amém.
Santo é o Senhor. (bis)  Aleluia.

3- Ainda que  a terra não floresça
e a vide não dê o seu fruto;
Ainda que os montes se lancem ao mar
e a terra trema hei de confiar.

1- Esta paz que sinto em minh’alma
não é porque tudo me vai bem.
Esta paz que sinto em minh’alma
É porque eu amo ao meu Senhor.

2- Este gozo que sinto em minh’alma
não é porque tudo me vai bem.
Este gozo que sinto em minh’alma
É porque eu sirvo a quem é fiel.

Não olho circunstâncias,
olho seu amor.
Não me guio por vistas,
alegre estou!


