INFORMATIVO
ANIVERSARIANTES: 6 Gislaine Santana Santos; 7 Paulo de Souza Lôbo;
8 Gabriela Nascimento Correia; 9 Thiago Nascimento Medeiros; 10 Eni
Ferreira Ângelo, Caroline Vieira Damázio, Marcelo Rodrigues Alves; 11 Luiz
Cirqueira da Silva, Luzia Farias Ferreira. Parabéns!

AGOSTO: MÊS DA JUVENTUDE – BOLETIM DOMINICAL ANO 35º, Nº 32

COSTELÃO PIBS: Próximo sábado, 12/8, será o nosso Costelão PIBS em home-

nagem ao dia dos Pais/2017. Este evento, de pura gastronomia Gaúcha, está
sendo preparado com amor por irmãos e irmãs que estão doando seus talentos (e tempo!) para garantirem momentos de alegria e comunhão. Nossas
crianças merecem! Todo o saldo será para dar a elas mais conforto no 3º piso.
Adquira logo o seu ingresso e garanta sua participação. Lembre-se que o próximo só em 2018! Valores: de 0 a 6 anos, ISENTO; de 7 a 11 anos, R$ 15; e,
acima de 12 anos, R$ 25. Lembramos que no dia não será vendido ingresso.

Quem é este?
Marcos 4:41

SÉRIE INTERLÚDIO: Hoje, às 18h, teremos a Série Interlúdio com Marília
Cardoso. Participe!
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. Até 31/7, já alcançamos
o valor de R$ 10.211,50. O nosso alvo é de R$ 28.000,00.
EMBAIXADORES DO REI: O Congresso será nos dias 16 e 17 de setembro na PIBS.
VIAGEM MISSIONÁRIA ARRAIAS: Dia 26/8 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.
CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA: A Conferência será nos dias 8, 9 e 10 de setem-

bro na PIBS. Teremos como oradora a Missionária Maria Helena da Junta
de Missões Nacionais. Participe!

PROJETO GABU é um programa da PIBS que concede bolsas de estudos

(em nível superior) para crentes em Guiné-Bissau, África. Ore e contribua
com esse projeto. CONTA EXCLUSIVA DO PROJETO: Banco do Brasil, agência
1226-2, C/C 53.552-4. [Não use esta conta para dízimos e ofertas.]

ESCALA DE SERVIÇOS
Hoje, 6/8
Assessoria culto

Próx. domingo, 13/8

Francisco e Alessandro

Assessoria EBD

Oliene

Berçário I

Letícia

Rosiléia
Dinalva

Culto infantil 1–3

Fernanda, Mada e Luciana

Não haverá Culto infantil

Culto infantil 4–7

Tânia Naves e Alice

Gláucia e Emanuel

Diáconos

Deraldo André e Norma Maria

Joaquim e Eufrosina

Projeção/Transm. Josy, Henrique e Daniel

Mayara, André e Maria Clara

Introdução

Desejosos

Desejosos

Motoristas

Queomides

Alessandro Corrêa

Recepção

Calorosos

Calorosos

Segurança

Elias Vital e Eduardo Alencar

Clesson e Paulo José

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS
1 a 31/7

0%

76% realizado

AQUELE QUE MUDOU A HISTÓRIA
O Cristianismo influenciou a cultura ocidental. No decorrer da história, desempenhou papel fundamental na
formação da nossa sociedade. Mesmo a educação possui
contribuição do cristianismo, visto que várias universidades do mundo foram fundadas pela igreja cristã.
Toda essa estrutura se iniciou com o nascimento, vida,
morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas quem é Jesus
na história? Em sua curta existência na Terra, apenas 33
anos de idade, foi um homem que mudou os paradigmas
da humanidade.
Hoje, a história ocidental é contada a partir de seu
nascimento e se divide em antes de Cristo (a.C.) e depois
de Cristo (d.C) – reconhecimento inegável do seu papel
histórico, independente de crenças e religiões.
Cristo mudou a história com seu amor e mansidão, bem
como com sua mensagem de esperança na vida eterna
para aqueles que O recebem como o Filho de Deus.
Ele é a ponte que nos liga ao Pai, ele mesmo fala: “Eu sou
o caminho, a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão
por mim” (João 14.6).
O que é mais distinto em Jesus é o seu poder de mudar a
história de cada um, transformando corações para amarem a Deus e ao próximo, dando ao ser humano a capacidade de perdoar, servir e obedecer, assim como Ele fez.
Jesus Cristo mudou seus seguidores, que mudaram o
mundo; Ele mudou os paradigmas da humanidade; e,
pode e quer mudar a sua vida, basta buscá-lo de todo
coração: “Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei” (Mateus 11.28).

100%

Deposite seu dízimo e sua oferta no BRB, Ag 0107, C/C 107.613.570-3,
CNPJ 003.187.90/0001-58. Entregue o comprovante identificando as contribuições.

Organizada em 8 de dezembro de 1959
Pastor: Washington Luiz da Silva
Pastores eméritos in memorian: Alexandre
Gonçalves da Silva e Gerson Monteiro Camargo
Endereço: Qd 3, lote especial Nº 1 | CEP: 73030–030 – Sobradinho, DF
Secretaria: 3591-6960 / 3387-0351 / 3487-4222 (8h às 12h e 13h às 17h)
E-mail: pibsobradinho@gmail.com | Site: www.pibsobradinho.org.br
Facebook: @PibdeSobradinho | YouTube: pibSobradinho2012

Matheus Monteiro

REUNIÕES & CULTOS
Domingo: Escola Bíblica às 9h
Culto de adoração às 10h25
Culto de adoração às 19h
Quarta-feira: Culto de oração 19h55
Sábado: Embaixadores do Rei às 15h
Aconselhamento e audiências:
Agendar com o pastor ou na secretaria pelo 3591-6960.

CULTO DA MANHÃ – 10h25

CULTO DA NOITE – 19h

Processional – Instrumental

Processional – Instrumental

Saudações e boas vindas

Saudações e boas vindas

Oração de intercessão pelo culto
Igreja em Ação – Min. de Comunicação
Prelúdio
Leitura bíblica – Colossenses 1.15,16
DIRIGENTE: “Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito
sobre toda a criação;
ADOLESCENTES: 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; tudo foi criado por
ele e para ele.”

Canto congregacional
“Aclame ao Senhor” e “Em espírito, em verdade”

Leitura bíblica – Colossenses 1.17–20
DIRIGENTE: “Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo
subsiste;
JOVENS: 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
DIRIGENTE: 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
1. Agradecer a oportunidade de sermos discípulos de Jesus.
2. Pedir a Deus que nos dê forças para romper com pecados que
atrapalham nossa caminhada com Jesus Cristo.
3. Pedir a graça de Deus sobre as atividades do mês da
Juventude.

Consagração de dízimos e ofertas
“Cantarei ao meu Salvador (66 HCC)”

Oração de gratidão
Mensagem
Jesus. Quem é este? Aquele que convida ao discipulado?
– Pr. Evandro Bezerra

Canto congregacional
“Igual a Jesus”
Quero ser igual a Jesus.
Caminhar seguro na luz.
Conhecer ao Pai e fazer sua vontade,
Tudo aquilo que Jesus aqui fez
Também quero eu fazer.
Demonstrar amor, como Ele mostrou
E também pregar como Ele pregou,
Quero ser exemplo de vida
Como Ele foi pra mim.
Quero ser como Jesus.

“Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e
eu vos aliviarei.” (Mateus 11.28)

Oração de intercessão
Igreja em Ação – Min. de Comunicação
Prelúdio – Instrumental
Canto Congregacional
“Vim para adorar-te”

Oração – Visitantes, bens e vidas
Canto Congregacional
“Graças Senhor”

Momento de intercessão
1. Pedir a Deus que renove a esperança das famílias;
2. Pedir a Deus que restaure as famílias que foram destruídas;
3. Pedir a Deus que traga refrigério para as famílias que estão
sofrendo.

Texto bíblico – João 1.1–3
DIRIGENTE: “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus.
JUVENTUDE: Ele estava no princípio com Deus.
TODOS: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem
ele, nada do que foi feito existiria.”

Canto congregacional
“O meu prazer”, “Seja adorado” e “Só em Jesus”

Oração pelo orador e culto infantil (crianças de 4 a 7 anos)
Mensagem
Jesus. Quem é este? Aquele que tem poder de restaurar sua Família
– Pr. Manoel Neto

Canto congregacional
“Família”
Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar
Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou
faltar.
Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti Senhor podemos
confiar.
Te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda hás de
operar.
A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha
família com amor.
Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor.

Oração
Poslúdio – Instrumental

Oração
Poslúdio

LEITURA DA BÍBLIA 6/8 a 12/8
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

2 Cr 29.1–36
2 Cr 30.1–31.21
2 Cr 32.1–33.13
2 Cr 33.14–34.33
2 Cr 35.1–36.23
Ed 1.1–2.70
Ed 3.1–4.24

Rm 14.1–23
Rm 15.1–21
Rm 15.22–16.7
Rm 16.8–27
1 Co 1.1–17
1 Co 1.18–2.5
1 Co 2.6–3.4

Sl 24.1–10
Sl 25.1–15
Sl 25.16–22
Sl 26.1–12
Sl 27.1–6
Sl 27.7–14
Sl 28.1–9

Pv 20.12
Pv 20.13–15
Pv 20.16–18
Pv 20.19
Pv 20.20–21
Pv 20.22–23
Pv 20.24–25

