
Sobradinho, 23 de julho de 2017.

EDITORIAL

B o l e t i m  D o m i n i c a l Ano X X X V - N º 3 0

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 - JULHO - 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:

54 %  realizado

Informativo

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

ANIVERSARIANTES: 23 - Aramis Ribeiro
Motta, Clêmia Gomes Pereira de Souza;
 24 - Jorge Veloso Barbosa; 26 - Ana
Rodrigues de Souza, Ariovaldo Gonçalves
Barbosa, Eunice Monteiro do Nacimento,
Isabela Luíza Zardo e Silva; 27  -  Oliene
Barnabé Zardo e Silva; 28 - Lyvia Fernanda
Morais Guerra Lucas, Romilda Moreira
Rossi; 29 - Peterson Augusto Guedes.
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.

SÉRIE INTERLÚDIO: No dia 6 de
Agosto, às 18 horas, teremos a Série
Interlúdio Com Marília Cardoso. 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!

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

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55. Venha e Deus surpreenderá você.

REFORMA DO 3° PISO:  Você ainda pode
participar da campanha para reforma do
3° piso para o departamento infantil. Já
alcançamos até o dia 09/07 o valor de R$ .
9.755,50 O nosso alvo é de R$ 28.000,00.

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

EMBAIXADORES DO REI: Estaremos
voltando com as reuniões no dia 29/07. O
Congresso será nos dias: 02, 16 e 17 de
setembro.

01 a 16/07

Neste domingo, 23/07 No Próximo Domingo, 30/07

Um Sonho de Concretizando

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

A arte nos  acompanha  a  todo  instante,  em  todos  os  lugares. O design  da
roupa que vestimos, a música que nos desperta, a arquitetura do prédio em que
trabalhamos, em toda a nossa rotina diária temos a participação de alguma forma
artística. Ela também nos acompanha nos momentos de lazer, quando vamos ao
teatro, ao museu, a um sarau ou a um show. Mas nós cremos que podemos usar
a arte para glorificar a Deus, porque Ele “encheu do Espírito de Deus, dando-lhe
destreza, habilidade e plena capacidade artística” (Êxodo 35.31a). 

Há pouco mais de dois anos o Espaço Vida & Arte foi criado com o objetivo
de ensinar e preparar as pessoas, lapidando suas habilidades artísticas, para honrar
ao Principal Artista, Criador de todo o universo, que com detalhe e precisão criou
toda a natureza e nos criou “para o louvor da Sua glória” (Efésios 1.12c). Queremos
despertar os talentos, descobrir novos valores e envolvê-los no Ministério de
Adoração, com professores experientes e capacitados para ministrar em todas as
aulas. 

Os levitas eram treinados a tocar e cantar bem, mesmo sabendo disso, o
salmista faz uma recomendação nesse cântico de louvor a Deus como Criador e
Senhor: cantem-lhe uma nova canção; toquem com habilidade ao aclamá-lo (Salmo
33.3). Salmo esse vinculado ao aspecto litúrgico, que era usado por ocasião do
culto no templo. Devemos buscar sempre tocar e cantar a Deus com habilidade! 

A espinha dorsal do Ministério de Adoração da PIBS é a educação musical.
Cremos que a formação de músicos e apreciadores da música de qualidade é
muito importante para a vida da igreja. Dentro do Espaço Vida & Arte temos três
projetos: Cursos de Música, Série Interlúdio e Musicalização Infantil, que são meios
para que os membros da PIBS e a comunidade possam ter uma experiência musical
e despertem para o aprendizado da música e demais artes.

                Bom Domingo!
MM Renan Guedes Hart

Daniel e Paulo Lôbo
Rosileia
Neuzanira
Tânia F. e
Alessandra
Rosemeire, Gislaine e Viviane
Edson e Áurea

Magali e Wéllida
Israel Batista
Va lmi
Adalberto e Elias Monteiro

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.

I Crônicas 24:1-26:11
I Crônicas 26:12-27:34
I Crônicas 28:1-29:30
II Crônicas 1:1-3:17
II Crônicas 4:1-6:11
II Crônicas 6:12-8:10
II Crônicas 8:11-10:19

Romanos 4:1-12
Romanos 4:13-5:5
Romanos 5:6:21
Romanos 6:1-23
Romanos 7:1-13
Romanos 7:14-8:8
Romanos 8:9-21

Salmo 13:1-6
Salmo 14:1-7
Salmo 15:1-5
Salmo 16:1-11
Salmo 17:1-15
Salmo 18:1-15
Salmo 18:16-36

Provérbios 19:15-16
Provérbios 19:17
Provérbios 19:18-19
Provérbios 19:20-21
Provérbios 19:22-23
Provérbios 19:24-25
Provérbios 19:26



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

Canto Congregacional “Aleluia! Aleluia! Gratos hinos entoai (60 HCC)”

Oração Visitantes, Bens e Vidas
Canto Congregacional “Vem, esta é a hora”

Momento de Oração

Recitativo Bíblico Salmos 95.6; 81.1; 95.1

Cânticos “Aclame ao Senhor”, “Poder ao Teu amor” e “Bem mais que tudo”
Oração pelo culto infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Mensagem Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Tua voz escuto a convocar-me (478 HCC)”

Oração
Poslúdio Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min Noite - 19h

“Tributai ao SENHOR a Glória devida ao seu nome; adorai ao SENHOR na beleza da
santidade”. (Salmo 29.2)

   1. Agradecer a Deus pela viagem do Pastor Washington;
    2. Pedir pelos estudantes do Projeto GABU;
    3. Pedir para que Deus desperte mais cooperadores para o Projeto GABU.

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

Cânticos “Eu te agradeço Deus” e “Graças Dou”
Leitura Bíblica Salmos 92.1, 2; 138.1, 3; 118.1

Momento de Oração

Consagração de dízimos e ofertas “Grandioso és Tu! (52 HCC)”

Oração de Gratidão
Mensagem Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Te agradeço”

Oração
Poslúdio Instrumental

    1. Agradecer a Deus que supre todas as nossa necessidades;
    2. Agradecer a Deus porque tem realizado maravilhas em nosso meio;
    3. Agradecer a Deus por nos libertar e salvar.

“Agora te damos graças e louvamos o teu glorioso nome, Ó nosso Deus”.
(I Crônicas 29.13)

“É bom render graças ao SENHOR e cantar louvores ao Teu nome, ó
Altíssimo, proclamar teu amor pela manhã, e à noite, Tua fidelidade;

DIRIGENTE:

CONGREGAÇÃO:

DIRIGENTE: Rendei graças ao SENHOR, pois ele é bom; seu amor dura para
sempre”.

Eu te louvarei de todo o meu coração; No dia em que clamei, Tu me
respondeste e me deste vigor, fortalecendo minha alma.

1- Vem, esta é a hora da adoração,
vem dar a Ele teu coração.
Vem, assim como estás para adorar,
vem assim como estás diante do Pai. Vem.

2- Toda língua confessará o Senhor,
todo joelho se dobrará.
Mas aquele que a Ti escolher,
o tesouro maior terá.

1- Tua voz escuto a convocar-me;
pronto estou e vou te obedecer.
Nesta senda vou seguir teus passos,
mesmo que eu precise padecer.

O que sou e tudo o que possuo
eu entrego para te servir.
Quero ser um instrumento usado por ti.
Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui.

2- Minha vida quebra, molda e usa.
Quero ser um vaso em tuas mãos.
Que também eu seja como espelho,
refletindo sempre o teu padrão.

HOMENS:

MULHERES:

TODOS:

“Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos; ajoelhamos diante do SENHOR,
que nos criou.
Cantai alegremente a Deus , nossa fortaleza; erguei vozes alegres ao Deus
de Jacó.

Vinde, cantemos ao SENHOR com alegria, cantemos com júbilo à rocha da
nossa salvação”.

1- Aleluia! Aleluia!
Gratos hinos entoai.
Jubilosos e contentes,
hinos a Jesus cantai.
Pra livrar-nos do pecado,
triste morte padeceu;
ele vida eterna deu.

2- Cristo, Redentor divino,
o pecado aniquilou
e alcançou a mesma bênção
para os que ele resgatou.
Eis milhares de milhares
a prestar-lhes adoração,
descobrindo em sua obra
vida, luz e salvação.

3- Aleluia! Aleluia!
A Jesus rendei louvor.
Aleluia eternamente
ao bendito Redentor!
Ao Consolador dai glória,
pois conforto e vida traz.
Aleluia ao Pai eterno, Deus
da graça, Deus da paz! Amém!

1- Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado,
contemplo a tua imensa criação
- o céu e a terra, os vastos oceanos -
fico a pensar em tua perfeição.

2- Ao caminhar nas matas e florestas,
escuto as aves todas a cantar;
olhando os montes, vales e campinas,
em tudo vejo o teu poder sem par.

3- Quando eu medito em teu amor tão grande,
que ofereceu teu filho sobre o altar,
maravilhado e agradecido venho
também a minha vida te ofertar.

4- E quando, enfim, Jesus vier em glória
e ao lar celeste então me transportar,
adorarei, prostrado e para sempre:
"Grandioso és tu, meu Deus!", hei de cantar.

Então minha alma canta a ti, Senhor: "Grandioso és tu! Grandioso és tu!"
Então minha alma canta a ti, Senhor: "Grandioso és tu! Grandioso és tu!"

Por tudo o que tens feito,
Por tudo o que vais fazer.
Por tuas promessas e tudo o que és
Eu quero te agradecer
Com todo o meu ser.

Te agradeço, meu Senhor. (homens)
Te agradeço, meu Senhor. (mulheres)

Te agradeço por me libertar e salvar,
Por ter morrido em meu lugar:
Te agradeço,
Jesus, te agradeço,
Eu te agradeço,
Te agradeço,



Noite - 19hManhã - 10h25min
“Aleluia! Aleluia! Gratos hinos entoai (60 HCC)”

“Vem, esta é a hora”

“Aclame ao Senhor”

“Poder do teu amor”

“Bem mais que tudo”

Tua voz escuto a convocar-me (478 HCC)”

“Eu te agradeço Deus”

“Graças dou”

“Grandioso és tú (52 HCC)”

“Te agradeço”

1- Aleluia! Aleluia!
Gratos hinos entoai.
Jubilosos e contentes,
hinos a Jesus cantai.
Pra livrar-nos do pecado,
triste morte padeceu;
ele vida eterna deu.

2- Cristo, Redentor divino,
o pecado aniquilou
e alcançou a mesma bênção
para os que ele resgatou.
Eis milhares de milhares
a prestar-lhes adoração,
descobrindo em sua obra
vida, luz e salvação.

3- Aleluia! Aleluia!
A Jesus rendei louvor.
Aleluia eternamente
ao bendito Redentor!
Ao Consolador dai glória,
pois conforto e vida traz.
Aleluia ao Pai eterno, Deus
da graça, Deus da paz! Amém!

1- Vem, esta é a hora da adoração,
vem dar a Ele teu coração.
Vem, assim como estás para adorar,
vem assim como estás diante do Pai. Vem.

2- Toda língua confessará o Senhor,
todo joelho se dobrará.
Mas aquele que a Ti escolher,
o tesouro maior terá.

1- Tua voz escuto a convocar-me;
pronto estou e vou te obedecer.
Nesta senda vou seguir teus passos,
mesmo que eu precise padecer.

O que sou e tudo o que possuo
eu entrego para te servir.
Quero ser um instrumento usado por ti.
Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui.

2- Minha vida quebra, molda e usa.
Quero ser um vaso em tuas mãos.
Que também eu seja como espelho,
refletindo sempre o teu padrão.

1 - Eu te agradeço, Deus por se lembrar de
     mim e pelo te favor e o que me faz crescer;
     Eu vivo pela fé, e não vacilo;
     Eu não paro, eu não desisto,
     eu sou de Deus, eu sou de Cristo.

2 - Você mudou a minha história
     e fez o que ninguém podia imaginar.
     Você acreditou e isso é tudo
     só vivo pra você não sou do mundo,não.

3 - A honra, a glória, a força o louvor a Deus
     e o levantar das minhas mãos
     é pra dizer que te pertenço, Deus.

4 - Eu te agradeço, Deus que no deserto
     não me deixou morrer e nem desanimar
     e como aquela mãe, que não desiste
     você não se esqueceu, você insiste...

Tens feito tanto por mim,
da escuridão tua luz me tirou.
Graças dou. Graças dou.
Por teu Amor e perdão,
por meus pecados levados na cruz.
Graças dou. Graças dou.

Aqui diante de Ti,
eu  tenho tanto pra te agradecer.
Graças dou. Graças dou.
O que me deste, Senhor,
por tantas bênçãos que eu não posso ver.
Graças dou. Graças dou.

Com meu coração
e o meu louvor,
com as mãos aos céus,
Louvo-te, Senhor.

Graças dou, sempre a Ti eu graças dou,
graças dou.

Por tudo o que tens feito,
Por tudo o que vais fazer.
Por tuas promessas e tudo o que és
Eu quero te agradecer
Com todo o meu ser.

Te agradeço, meu Senhor. (homens)
Te agradeço, meu Senhor. (mulheres)

Te agradeço por me libertar e salvar,
Por ter morrido em meu lugar:
Te agradeço,
Jesus, te agradeço,
Eu te agradeço,
Te agradeço,

1- Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado,
contemplo a tua imensa criação
- o céu e a terra, os vastos oceanos -
fico a pensar em tua perfeição.

2- Ao caminhar nas matas e florestas,
escuto as aves todas a cantar;
olhando os montes, vales e campinas,
em tudo vejo o teu poder sem par.

3- Quando eu medito em teu amor tão grande,
que ofereceu teu filho sobre o altar,
maravilhado e agradecido venho
também a minha vida te ofertar.

4- E quando, enfim, Jesus vier em glória
e ao lar celeste então me transportar,
adorarei, prostrado e para sempre:
"Grandioso és tu, meu Deus!", hei de cantar.

Então minha alma canta a ti, Senhor:
"Grandioso és tu! Grandioso és tu!"
Então minha alma canta a ti, Senhor:
"Grandioso és tu! Grandioso és tu!"

Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor.
Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor.
Com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre Te adorarei.

Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder, majestade e louvores ao Rei.
Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome.
Alegre te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre Te amarei.
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim.

Venho a ti Senhor, muda-me, renova-me
Pela graça que somente encontrei em ti
Agora sei que as debilidades que há em mim
Não prevalecerão, pelo poder desse amor.

Cobre-me, com teu amor, me envolve
Toma- me, perto quero estar;

E por esperar, novas forças eu terei;
E me levantarei, como águia voarei;

Pelo poder desse amor
Pelo poder desse amor
Pelo poder desse amor

Eu quero te ver, face a face, oh Senhor
E conhecer assim, mais de ti em mim;
Prepara-me Senhor pra fazer o teu querer
Vivendo cada dia,Senhor,pelo poder desse amor

Cobre- me, com teu amor, me envolve, oh! Senhor....
Toma- me, perto quero estar;

E por esperar, novas forças eu terei;
E me levantarei, como águia voarei;

Pelo poder desse amor (2x)

Bem mais que as forças. Poder e reis. Que a
natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo,
criado por tuas mãos. Deus, Tu és o Início, Meio e
Fim. Bem mais que os mares. Bem mais que o sol e
as maravilhas que o mundo conheceu. E as riquezas
e tesouros desta Terra. Incomparável és pra mim.

Por amor, sua vida entregou. Meu
Senhor, humilhado foi. Como a flor
machucada no jardim. Morreu por
mim, pensou em mim. Me amou.


