
Sobradinho, 30 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 1

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:

65 %  realizado

Informativo

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

ANIVERSARIANTES: 01 - Ivone Naves;
02- Claudinei Ferreira Motta, Viviane Naves
Nogueira; Eufrosina Carvalho Monte
Negro; 05 - Betânya Alves de Araújo
Matos. Casamento: Débora  e Genivaldo
Diniz.  Parabéns!
COSTELÃO PIBS: Conclamamos toda a
Igreja, a participar do Costelão PIBS, em
comemoração ao dia dos Pais/2017. Dia 12
de agosto a partir das 12:30h, estaremos
na quadra saboreando este delicioso
Churrasco, que este ano, terá sua renda
empregada na reforma do terceiro piso,
para uso do departamento Infantil.Valores:
De 0 a 6 anos ISENTA, de 07 a 11 anos R$
15,00 e acima de 12 anos, R$ 25,00.
Lembramos que no dia não será vendido!
Adquira hoje o seu Ingresso! Venham
todos e convidem seus parentes e amigos.
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:  Agradecemos
a todos que participaram da oferta para a
reforma do 3° piso para o departamento
infantil. Já alcançamos até o dia 23/07 o
valor de R$ 9.831,50   O nosso alvo é de R$
28.000,00.
EMBAIXADORES DO REI: O Congresso
será nos dias: 02 no colégio Dom Pedro (Asa
Sul), 16 e 17 de setembro na PIBS.
AGRADECIMENTO: A liderança das
Mensageiras do Rei agradece a participação da
Igreja e Irmãos, por terem ajudado a
proporcionar o acampamento. Foi uma bênção!
VIAGEM MISSIONÁRIA ARRAIAS:
Dia 26/08, iremos a Arraias-TO para apoiar
o trabalho da nossa missionária Elaine.
Será um dia de Ação Social e Evangelismo.
Precisamos de profissionais para a ação
social e irmãos que queiram falar de Jesus
àqueles que estão perdidos. Sua doação e
orações também são bem-vindas.
Mais informações com Ir. Sinval Lima.

01 a 23/07

Neste domingo, 30/07 No Próximo Domingo, 06/08

Deus não tenta, prova!
A Bíblia nos conduz a uma história extraordinária de fé. Em vários

momentos dessa história, Deus prova Abraão para dar-lhe a oportunidade de
demonstrar sua obediência e crescer espiritualmente. O propósito da prova era
aumentar a fé que Abraão tinha, dar-lhe a oportunidade de alcançar uma vitória
maior e receber uma revelação ainda mais profunda de Deus e de Seu plano.

Abraão não foi tentado como muitos de nós pensamos. Deus não tentou
a Abraão como algumas versões da Bíblia traduzem Gênesis 22.1:

“E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e
disse-lhe: Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. (Revista e Corrigida)”

A tentação é do diabo e tem o propósito de conduzir o homem ao pecado,
como lemos em Tiago 1:12-15:

“Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de
aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam.
Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: “Estou sendo tentado
por Deus”. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta.
Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este
arrastado e seduzido. Então esse desejo, sendo concebido, dá à luz o
pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. (NVI)”

Deus nos prova antes de expor à prova final, nos submetendo assim a
uma longa preparação. O pedido de Deus para que Abraão oferecesse Isaque
como sacrifício foi a prova suprema da fé de Abraão. “O pedido de Deus era
contrário à promessa de que somente por Isaque se formaria a nação escolhida.”
Diz MacLaren: “Parece que Deus estava contra Deus, fé contra fé e promessa
contra ordem.”

Tudo o que Deus queria era a rendição de Abraão, um sacrifício em
espírito. Queria que Abraão mostrasse que amava mais a Deus que a seu próprio
filho e às promessas feitas. Exige Deus de nós algo que Ele próprio não esteja
disposto a dar? Amou-nos Ele de tal maneira que “nem mesmo a seu próprio
Filho poupou, antes o entregou por todos nós” (Romanos 8:32). Abraão teve
sua fé grandemente recompensada. Recebeu a seu filho simbolicamente dentre
os mortos (Hebreus 11.19) e dali em diante esse filho lhe foi mais precioso que
nunca.

           Bom Domingo!
      MM. Renan Guedes Hart

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

Francisco e Alessandro
Oliene
Letícia
Tânia Naves e
Alice
Fernanda, Mada e Luciana
Deraldo André e Norma Maria
Josy, Henrique e Daniel

Queomides

Elias Vital e Eduardo Alencar

II Crônicas 11:1-13.22
II Crônicas 14:1-16:14
II Crônicas 17:1-18:34
II Crônicas 19:1-20:37
II Crônicas 21:1-23:21
II Crônicas 24:1-25:28
II Crônicas 26:1-28:27

Romanos 8:22-39
Romanos 9:1-21
Romanos 9:22-10:13
Romanos 10:14-11:12
Romanos 11:13-36
Romanos 12:1-21
Romanos 13:1-14

Salmo 18:37-50
Salmo 19:1-14
Salmo 20:1-9
Salmo 21:1-13
Salmo 22:1-18
Salmo 22:19-31
Salmo 23:1-6

Provérbios 19:27-29
Provérbios 20:1
Provérbios 20:2-3
Provérbios 20:4-6
Provérbios 20:7
Provérbios 20:8-10
Provérbios 20:11



Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio Instrumental

Canto Congregacional “A Deus demos glória (228 HCC)”

Oração Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical “Coro PIBS”
Recitativo Bíblico Romanos 8.1

Momento de Oração

Participação Musical “Coro PIBS”
Cânticos “Eu te louvarei, meu bom Jesus”, “Digno és de glória” e “Ao único”
Consagração de dízimos e ofertas
Oração pelo culto infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Texto Bíblico Romanos 1.16

Mensagem “A graça do evangelho” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Doce Nome”

Oração
Poslúdio Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min Noite - 19h

1. Agradecer ao Pai, por ter colocado Cristo, como mediador entre Deus e os Homens;
2. Louvar ao Senhor pelo poder do Evangelho, como mensagem de salvação para os
    homens;
3. Glorificar a Deus porque pelo poder do Evangelho, somos libertos da condenação
    dos nossos
    pecados.

Processional                      Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Cânticos “Amigo de Deus” e “A vitória”
Recitativo  Bíblico Mateus 28.18-20

Momento de Oração

Canto Congregacional “Que mudança admirável (448 HCC)”

Ministração da Palavra “O que é Igreja Multiplicadora” Pr. Washington Luiz  da Silva
Oração
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Consagração de dízimos e ofertas “Cristo satisfaz minha alma (452 HCC)”
Recitativo Bíblico “Efésios 3.14-19”
Momento de Oração

Ministração da Palavra “O que é Pequeno Grupo Multiplicador” Pr. Washington Luiz  da Silva
Canto Congregacional “Jesus, Pastor amado (566 HCC)”

Oração
Poslúdio Instrumental

1.  Ore por líderes formados para o desenvolvimento do trabalho, na perspectiva de igreja
    multiplicadora;
2. Ore pela implementação dos PGMs como braço do desenvolvimento na multiplicação;
3. Ore para que Deus ajude-nos a recepcionar esse conhecimento, bem como aceitá-lo como
    forma de viver a Grande Comissão. “Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de

todo aquele que crê; primeiro do judeu e também do grego”.

“Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo.”

“Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” (João 3.16)

1. Ore por uma visão ampla do que seja Igreja Multiplicadora.
2. Ore por pessoas que desejam aprofundar o conhecimento sobre Igreja Multiplicadora.
3. Ore por um entendimento pessoal e seguro a respeito da sua ação dentro dos princípios de
    Igreja Multiplicadora.

“E, aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda autoridade me foi concedida no céu e na
terra; Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo; ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que

vos ordenei; e eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos.”

1- Jesus,  Pastor amado, contempla-nos aqui;
concede que sejamos um corpo só em ti.
Intrigas e contendas queremos evitar
e em paz nós desejamos teu culto celebrar.

2- Pois, sendo resgatados por ti, ó Salvador,
queremos ser unidos por um fraterno amor,
humildes perdoando as faltas de um irmão,
os fracos ajudando com branda compaixão.

3- Jesus, querido Mestre, ensina-nos a amar,
seguindo o teu exemplo, perfeito e singular.
Oh, quanto carecemos do auxílio teu, Senhor,
a fim de que vivamos unidos em amor!

4- Se tua igreja toda andar em santa união,
então será bendito o nome de "cristão".
Aquilo que pediste em nós se cumprirá
e assim o mundo inteiro a ti conhecerá.

1- Que mudança admirável na vida provei,
     pois Cristo minha alma salvou!

  Tenho a luz lá do céu que eu tanto busquei,
   Pois Cristo minha vida salvou.

2- Já deixei de trilhar as veredas do mal,
     pois Cristo minha alma salvou.
     E feliz eu desfruto o favor divinal,
     pois Cristo minha alma salvou.
3- Sobre o vale da morte já brilha uma luz,
     pois Cristo minha alma salvou.
     E eu avisto meu lar, no porvir, com Jesus,
     pois Cristo minha alma salvou.

Oh, Cristo minha alma salvou!
Sim, Cristo minha alma salvou!
Mesmo ali sobre a cruz, foi que Cristo

    Jesus da morte minha alma salvou.

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.

Só de ouvir tua voz e sentir teu amor,
só de pronunciar o teu nome,
os meus medos se vão, minha dor,
meu sofrer, pois de paz tu inundas
meu ser.

Jesus, que doce nome, que transforma
em alegria o mais triste coração
Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao
homem salvação.



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

“Eu te louvarei, meu bom Jesus”

“Digno és de glória”

“Ao único”

“Doce Nome”

“Amigo de Deus”

“A vitória”

“Que mudança admirável (448 HCC)”

“Cristo satisfaz minha alma (452 HCC)”

“Jesus, pastor amado (566 HCC)”

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- Que mudança admirável na vida provei,
     pois Cristo minha alma salvou!

  Tenho a luz lá do céu que eu tanto busquei,
   Pois Cristo minha vida salvou.

2- Já deixei de trilhar as veredas do mal,
     pois Cristo minha alma salvou.
     E feliz eu desfruto o favor divinal,
     pois Cristo minha alma salvou.
3- Sobre o vale da morte já brilha uma luz,
     pois Cristo minha alma salvou.
     E eu avisto meu lar, no porvir, com Jesus,
     pois Cristo minha alma salvou.

Oh, Cristo minha alma salvou!
Sim, Cristo minha alma salvou!
Mesmo ali sobre a cruz, foi que Cristo

    Jesus da morte minha alma salvou.

1- Jesus,  Pastor amado, contempla-nos aqui;
concede que sejamos um corpo só em ti.
Intrigas e contendas queremos evitar
e em paz nós desejamos teu culto celebrar.

2- Pois, sendo resgatados por ti, ó Salvador,
queremos ser unidos por um fraterno amor,
humildes perdoando as faltas de um irmão,
os fracos ajudando com branda compaixão.

3- Jesus, querido Mestre, ensina-nos a amar,
seguindo o teu exemplo, perfeito e singular.
Oh, quanto carecemos do auxílio teu, Senhor,
a fim de que vivamos unidos em amor!

4- Se tua igreja toda andar em santa união,
então será bendito o nome de "cristão".
Aquilo que pediste em nós se cumprirá
e assim o mundo inteiro a ti conhecerá.

Não existe nada melhor, do que ser amigo de Deus.
 Caminhar seguro na luz, desfrutar do Seu amor.

Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão.
E assim perceber, a grandeza do poder, de Jesus meu Bom Pastor.

      Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão
e assim perceber a grandeza do poder

de Jesus meu bom Pastor.

3- A vitória do Senhor é certa, aleluia!
Com o sopro de sua boca, sim, destruirá,
o inimigo, anti-Cristo que não resistirá,
Jesus Cristo, o Rei, dominará!

1- A vitória é daquele que o contemplar,
ao Cordeiro, Cristo, Leão da Tribo de Judá,
que foi morto e com seu sangue pode
então comprar,homens que com ele sobre
a terra vão reinar.

2- A vitória é daquele que o adorar,
pois com ele no seu trono se assentará,
se a Jesus seguir e for por onde ele andar,
no seu monte santo um novo canto entoará.

És Tu única razão da minha adoração ó, Jesus!
és Tu única esperança que anelo ter ó, Jesus!

Confiei em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado.
hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei.

Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus.
Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei.

Eu te louvarei, te glorificarei, Eu te louvarei, meu bom Jesus.

Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal,  invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus    (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

1- Cristo satisfaz minha alma,
pois em meu lugar sofreu.
Vida, paz e liberdade,
plena salvação me deu.

Cristo satisfaz, Cristo satisfaz,
satisfaz completamente.
Meu mais puro ideal,
inspirado pela cruz,
é servir e honrar o bom Jesus.

2- Cristo satisfaz minha alma,
pois que me livrou do mal.
Quero sempre obedecer-lhe,
sendo mais e mais leal.

3- Quando os dias se findarem,
e meu Deus me receber,
“Satisfeito estou contigo”,
ouvirei Jesus dizer.

Digno és de Glória e louvores, levantamos nossas mãos, Te adoramos, oh! Senhor.
Digno és de Glória e louvores, levantamos nossas mãos, Te adoramos, oh! Senhor.

Porque grande és Tu.Maravilhas fazes Tu.
Não há outro igual a Ti. Não, não há. Não há outro igual a Ti, Senhor.

Só de ouvir tua voz e sentir teu amor,
só de pronunciar o teu nome,
os meus medos se vão, minha dor,
meu sofrer, pois de paz tu inundas
meu ser.

Jesus, que doce nome, que transforma
em alegria o mais triste coração
Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao
homem salvação.


