Informativo
ANIVERSARIANTES: 15 - Cleuza
Francisco de Brito Rego, 16 - Wélida
Gomes de Souza Nascimento, 17- Marivam
Pereira Lins, 20 - Antônia Alves de Oliveira,
Jeferson Costa Lima de Oliveira, 21 - Raquel
Monteiro Gomes Parabéns!
40 DIAS DE ORAÇÃO: Este ano
participaremos dos 40 dias de oração que
terão 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 23/07/17.

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55. Venha e Deus surpreenderá 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 09/07 o
valor de R$ . 9.523,50 O nosso alvo é de
R$ 28.000,00.

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
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Crônicas
Crônicas
Crônicas
Crônicas
Crônicas
Crônicas
Crônicas

9:1-10:14
11:1 -12:18
12:19-14:17
15:1-16:36
16:37-18:17
19:1-21:30
22:1-23:32

Atos 27:21-44
Atos 28:1-31
Romanos 1:1-17
Romanos 1:18-32
Romanos 2:1-24
Romanos 2:25-3:8
Romanos 3:9-31

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

8:1-9
9:1-12
9:13-20
10:1-15
10:16-18
11:1-7
12:1-8

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

18:23-24
19:1-3
19:4-5
19:6-7
19:8-9
19:10-12
19:13-14

Escala de Serviços
Neste domingo, 16/07
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 7:

Wellington
Rosileia
Débora Nascimento
Patrícia e
Gabriela
¨Culto Infantil 1 a 3: Emília, Viviane e Priscila
¨Diáconos:
Queomides e Evenita
¨Projeção/Transm.: Mayara, André e Maria Clara
¨Introdução:
Valmi e Wélida
¨Motoristas:
Alessandro Correa
¨Recepção:
Jhonatas
¨Segurança:
Ismeraldo e Marivam

No Próximo Domingo, 23/07
Fabiano e Francisco
Oliene
Robertina
Karina Mondiane e
Gabriela
Fernanda, Mada e Jucilene
Valdivino Dias e Rosiléia
Valdivino, Vanessa e Daniel
Maria Clara e Shaula
Nelson dos Santos
Nad ir
Paulo Lôbo e Givanildo

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

38 % realizado
01 a 09/07

Boletim

Dominical

Ano X X X V - N º 2 9

O Culto é um diálogo com Deus
“Deus é espírito; e importa que os seus adoradores o adorem em
espírito e em verdade.”
(João 4.24)
Qual o lugar que o culto ocupa em nossas vidas e em nossa igreja? O
culto deve estar no centro de tudo que a igreja faz. A igreja é antes de tudo um
corpo que cultua e como o corpo é formado de muitas partes (membros) e
todas elas devem estar envolvidas para o perfeito funcionamento do corpo,
assim também todos nós, membros da igreja devemos estar envolvidos no culto.
O culto é a inspiração de tudo que a igreja faz como igreja. O culto
resiste a uma definição completa e adequada. Moisés ficou maravilhado quando
teve um encontro com Deus em Horebe e percebeu como seria difícil descrever,
relatar e explicar aquele momento, como seria difícil descrever uma palavra:
“Então respondeu Moisés: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a
minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu.” (Êxodo 4.1).
O culto é um dialogo com Deus. É a revelação de Deus aos homens e
resposta dos homens a Deus. Deus toma a iniciativa em revelação e o homem
responde em culto e adoração. O Culto é oferta – a nossa oferta a Deus é
primeiramente de toda a nossa pessoa, nosso intelecto, nossas possessões, nossas
atitudes, nossos sentimentos. Cultuar é verificar a consciência pela santidade
de Deus, é nutrir a mente com a verdade de Deus, é purificar a imaginação pela
beleza de Deus, é abrir o coração ao amor de Deus e dedicar-se a sua vontade
e ao seu propósito para nossas vidas.
O culto deve ser coerente com a natureza de Deus, na sua santidade:
uma experiência de adoração e confissão que se expressa com temor e
humildade. O culto não é mera forma e ritual, mas uma experiência com o
Deus vivo, através da meditação e da entrega pessoal. Não é simplesmente um
serviço religioso, mas comunhão com Deus na realidade do louvor, na sinceridade
do amor e na beleza da santidade. O culto torna-se significativo quando se
combinam, com reverência e ordem, a inspiração da presença de Deus, a
proclamação do evangelho, a liberdade e a atuação do Espírito. O resultado de
tal culto será uma consciência mais profunda da santidade, majestade e graça
de Deus, maior devoção e mais completa dedicação à vontade de Deus.
Bom domingo!
MM Renan Guedes Hart

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - JUNHO - 2017
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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

EDITORIAL

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

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

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

VIAGEM PASTORAL: O Pr. Washington
Luiz retornará de sua viagem à GuinéBissau nessa quinta-feira dia 20 julho.
Orem por essa viagem.

100 %
do orçado

Sobradinho, 16 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

“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)

Cânticos
Leitura Bíblica

“Tu és Soberano” e “Te exaltamos, ó cordeiro Santo”
Colossenses 1.15-20

DIRIGENTE: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação; porque
nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as
invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam
poderes;
MULHERES: Tudo foi criado por ele e para ele.
HOMENS:

Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste;
DIRIGENTE: Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja; é o princípio, o primogênito
dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar.
TODOS:
Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude e,
havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse
consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que
estão no céu.

Momento de Oração

“Santo, Santo, Pai Bondoso (04 HCC)”

“A Ti, ó Deus, Fiel e Bom Senhor (08 HCC)”

1- A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor,
eterno Pai, supremo benfeitor,
nós, os teus servos, vimos dar louvor.
Aleluia! Aleluia!

3- A ti, ó Deus real Consolador,
Divino fogo santificador,
que nos anima e nos acende o amor,
Aleluia! Aleluia!

2- A ti, Deus Filho, Salvador Jesus,
da graça a fonte, da verdade a luz,
por teu amor, medido pela cruz,
Aleluia! Aleluia!

4- A ti, Deus trino, poderoso Deus,
que estás presente sempre junto aos teus,
a ministrar as bênçãos lá dos céus,
Aleluia! Aleluia!

3. Leitura e aprovação da Ata
Oração
Poslúdio

Ministério das Comunicações
Instrumental

“Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer
outro nome;” (Filipenses 2.9)

Canto Congregacional

“Glorioso és Tu, Senhor (64 HCC)”

1- Salvador, nós te adoramos
Proclamamos teu amor;
tu és santo e poderoso,
glorioso és tu, Senhor!

2- Redentor, Senhor e Mestre,
luz eterna das nações,
tu és digno dos louvores
de mui gratos corações.

3- Do teu lar de luz e glória
à mais infamante cruz,
tu vieste dar a vida
pra nos redimir, Jesus.

4- Vem, oh, vem, eterno Cristo,
Rei sublime, divinal;
vem reinar, e para sempre,
do teu trono clestial!

Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor!
Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor!

Oração
Participação Musical
Momento de Oração

Visitantes, Bens e Vidas
Coro Feminino

Participação Musical
Recitativo Bíblico

Coro Feminino
Salmo 136.3-5

“Rendei graças ao Senhor dos senhores, pois seu amor dura para sempre;
Ao único que faz grandes maravilhas, pois seu amor dura para sempre;
àquele que fez os céus com entendimento, pois seu amor dura para sempre.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exames de Contas;
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas
2. Outros assuntos

Canto Congregacional

Instrumental

1. Louvar a Deus por todas as Suas maravilhas;
2. Agradecer a Deus pela Sua bondade;
3. Clamar para que reconheçamos Sua misericórdia.

1. Adorar ao Deus Pai;
2. Agradecer a Graça de Jesus;
3. Clamar pela consolação do Santo Espírito de Deus.

Consagração de dízimos e ofertas
Oração de Gratidão
Expediente
Ordem do dia

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

Instrumental

Cânticos
“Tu és Santo”, “Cantarei teu amor” e “Santo, Justo e Digno”
Consagração de dízimos e ofertas
Oração pelo culto infantil
(Crianças de 4 a 7 anos)
Mensagem
Pr. Paulo Florêncio
Canto Congregacional
“Cristo Amado (497 HCC)”
1- Cristo amado, sei que na força do mal
tu, meu Mestre, sempre serás protetor.
Tu me guardas, dando-me paz divinal.
Eu contigo sempre serei vencedor.
Cristo, Mestre,
sei que contigo sou vencedor.
Dá-me graça,
dá-me do teu poder, Redentor!

Oração
Poslúdio

2- Que alegria tenho no meu Salvador!
Tenho graça, vida e amor paternal.
Tudo posso, tudo, por ti, meu Senhor;
deste mundo sou vencedor afinal.
3- Oh, que bênção ter a certeza do bem,
ter na vida paz e perdão do Senhor!
Vivo alegre, busco essa pátria de além,
onde reina Cristo Jesus, Rei de amor.

Instrumental

Manhã - 10h25min
“Tú es Soberano”
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.

“Te exaltamos, Ó Cordeiro Santo”
Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus e declaramos as tuas maravilhas,
Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas.
Quem intentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir?
Quem poderá nos resistir, se a palavra de vitória já foi liberada a nós?
Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus e declaramos as tuas maravilhas,
Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas.
Quem intentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir?
Quem poderá nos resistir, se a palavra de vitória já foi liberada a nós?

“Santo, Santo, Pai Bondoso (04 HCC)”
1- Santo, santo, Pai bondoso,
2- Santo, santo, Cristo amado,
santo, santo, Deus poderoso;
pela cruz nós somos redimidos;
entregamos nossos corações a ti, em devoção. elevamos nossas mentes, em constante adoração.
Pai bondoso, te adoramos.
Cristo amado, te adoramos.
3- Santo, santo, Santo Espírito,
enche de poder as nossas vidas!
Suplicamos tua graça, teu auxílio e direção.
Santo Espírito, te adoramos.

“A Ti, ó Deus, Fiel e Bom Senhor (08 HCC)”
1- A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor,
eterno Pai, supremo benfeitor,
nós, os teus servos, vimos dar louvor.
Aleluia! Aleluia!

3- A ti, ó Deus real Consolador,
Divino fogo santificador,
que nos anima e nos acende o amor,
Aleluia! Aleluia!

2- A ti, Deus Filho, Salvador Jesus,
da graça a fonte, da verdade a luz,
por teu amor, medido pela cruz,
Aleluia! Aleluia!

4- A ti, Deus trino, poderoso Deus,
que estás presente sempre junto aos teus,
a ministrar as bênçãos lá dos céus,
Aleluia! Aleluia!

Noite - 19h
“Glorioso és Tu, Senhor (64 HCC)”

1- Salvador, nós te adoramos
2- Redentor, Senhor e Mestre,
Proclamamos teu amor;
luz eterna das nações,
tu és santo e poderoso,
tu és digno dos louvores
glorioso és tu, Senhor!
de mui gratos corações.
3- Do teu lar de luz e glória
4- Vem, oh, vem, eterno Cristo,
à mais infamante cruz,
Rei sublime, divinal;
tu vieste dar a vida
vem reinar, e para sempre,
pra nos redimir, Jesus.
do teu trono clestial!
Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor!
Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor!

“Tú és Santo”

2- Eu canto e louvo (Ele é meu Senhor,
1- Tu és Santo, (Tu és Santo). Poderoso,
Ele é o Rei dos reis). Ao Rei que é digno.
(Poderoso). Tu és digno, (Tu és digno).
(Ele é o pai de amor, poderoso Deus).
De adoração, (De adoração). Eu te sigo, (Eu
Eu canto e adoro, (É o Emanuel,
te sigo). Eu te louvo, (Eu te louvo).
Ele é o Grande Eu Sou). Diante dele
Para sempre, (Para sempre). Te amarei, (Te
eu me prostro (Ele é o cordeiro que me salvou).
amarei).
3- E eu canto e louvo. (Ele vivo está, Ele ressurgiu).
Ao Rei que é digno. (Sempre reinará, Ele sempre existiu).
Eu canto e adoro. (Ele é o alfa e ômega o inicio e o fim).
Diante dele eu me prostro.(Salvador e Messias, amigo pra mim).
Príncipe da paz, só por Ele eu vivierei.

“Cantarei teu amor”

Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim.
Cantarei teu amor
Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar.
Cantarei teu amor
Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos.
Cantarei teu amor
Teu amor me alcança e me faz louvar-te.
Cantarei teu amor
Meu coração exulta, com alegria eu canto.
Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria.

pra
pra
pra
pra

sempre!
sempre!
sempre!
sempre!

“Santo, Justo e Digno”

1- Santo, Santo, Santo é o Senhor
2- Justo, Justo, Justo é o Senhor
Santo é o Senhor, Deus poderoso. (2x)
Justo é o Senhor, Deus poderoso. (2x)
Que era, que é e que há de vir,
Que era, que é e que há de vir,
Santo, Santo, Santo é o Senhor.
Justo, Justo, Justo é o Senhor.
3- Digno, digno, digno é o Senhor
Digno é o Senhor, Deus poderoso. (2x)
Que era, que é e que há de vir,
Digno, digno, digno é o Senhor

“Cristo Amado (497 HCC)”
1- Cristo amado, sei que na força do mal
tu, meu Mestre, sempre serás protetor.
Tu me guardas, dando-me paz divinal.
Eu contigo sempre serei vencedor.
Cristo, Mestre,
sei que contigo sou vencedor.
Dá-me graça,
dá-me do teu poder, Redentor!

2- Que alegria tenho no meu Salvador!
Tenho graça, vida e amor paternal.
Tudo posso, tudo, por ti, meu Senhor;
deste mundo sou vencedor afinal.
3- Oh, que bênção ter a certeza do bem,
ter na vida paz e perdão do Senhor!
Vivo alegre, busco essa pátria de além,
onde reina Cristo Jesus, Rei de amor.

