
O apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo 3.16 “Sem dúvida, 
grande é o mistério da fé: Aquele que se manifestou em 
carne foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pre-
gado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima 
na glória”. Jesus Cristo é a maior revelação de Deus aos 
homens e aos anjos. Ainda, Paulo diz em Colossenses 
2.9 que “nele habita corporalmente toda a plenitude da 
divindade.” Jesus é o próprio Deus e é nos quatro evange-
lhos que podemos encontrar os relatos de sua trajetória 
enquanto viveu entre nós. 

Jesus é Aquele que após sua ascensão aos céus ergueu 
sua poderosa voz, como a voz de muitas águas, a mesma 
que outrora criara o universo, e disse “Erguei-vos, ó por-
tas; erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei 
da Glória.” (Salmo 24.9)

Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, afir-
mou que nesse momento todos os anjos correram para 
o portão, olharam sobre ele lá embaixo e eles gritaram 
“Quem é esse Rei da Glória?” Quem é esse homem que 
ousa clamar contra esses portões? E Jesus responde: “o 
SENHOR forte e poderoso, o SENHOR poderoso na bata-
lha”. E agora Ele se assenta à destra de Deus para todo o 
sempre e intercede por nós, o seu povo. 

Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele, 
Jesus Cristo, é o Rei da Glória. Aleluia! 

Filipe Gomes de Holanda

QUEM É ESSE REI DA GLÓRIA?

AGOSTO: MÊS DA JUVENTUDE – BOLETIM DOMINICAL ANO 35º, Nº 36

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 19h55
Quinta-feira: Mães Parceiras de Oração às 17h
1ª sexta-feira: Vigília de oração às 20h.
Sábado: Mensageiras do Rei às 14h / Embaixadores do Rei às 14h
Aconselhamento e audiências:  
Agendar com o pastor ou na secretaria pelo 3591-6960.

REUNIÕES & CULTOS

INFORMATIVO

ESCALA DE SERVIÇOS

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS

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. 

28% realizado

1 a 7/8

0% 100%

Hoje, 13/8 Próx. domingo, 20/8
Assessoria culto Valmi e Jeferson Nelson e Clesson

Assessoria EBD Rosiléia Oliene

Berçário I Dinalva Débora Nascimento

Culto infantil 1–3 Não haverá Culto infantil Adriana, Gislaine, Priscila 

Culto infantil 4–7 Gláucia e Emanuel Patrícia e Gabriela 

Diáconos Joaquim e Eufrosina Izaque André e Catarina 
Naves

Projeção/Transm. Mayara, André e Maria Clara Valdivino, Vanessa e André

Introdução Desejosos Desejosos

Motoristas Alessandro Corrêa Paulo Lôbo

Recepção Calorosos Calorosos

Segurança Clesson e Paulo José Marcos Gomes e Ricardo 
Valverde

Quem é este?
Marcos 4:41

ANIVERSARIANTES: 13 Elza André, Francisco de Assis e Nelson de Lima; 16 
Edi Djanira;  18 Janaína Braga. Parabéns!

REFORMA DO 3° PISO:  Agradecemos a todos que participaram da oferta para 
a reforma do 3° piso para o departamento infantil. Até 6/8 já alcançamos o 
valor de R$ 10.962,50. O nosso alvo é de R$ 28.000,00.

EMBAIXADORES DO REI: O Congresso será em setembro nos dias 2, no colégio 
Dom Pedro – Asa Sul; e 16, 17 na PIBS.

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!

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.

COSTELÃO: Nossa profunda gratidão a os irmãos e irmãs que se empe-
nharam ao máximo no COSTELÃO PIBS/2017. Desfrutamos de muita co-
munhão, alegria e de um delicioso “almoço em família”. A todos vocês, 
que colaboraram e vivenciaram estes momentos felizes, recebam o nosso 
abraço fraterno. Com certeza nos encontraremos em breve para outros 
eventos da PIBS. PREPARAI-VOS PARA O COSTELÃO 2018!

REUNIÃO DO CPC: o Pr. Washington Luiz convoca os membros do Conselho 
para a reunião plenária dia 18/08, às 20h, no 3º piso. 

CULTO ADM: os membros da PIBS são convocados para a assembleia regu-
lar a ser realizada no próximo domingo, dia 20/08, às 10h25.

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.]

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

Organizada em 8 de dezembro de 1959
Pastor: Washington Luiz da Silva
Pastores eméritos in memorian:  Alexandre 
Gonçalves da Silva e  Gerson Monteiro Camargo



Processional – Instrumental
Saudações e boas vindas
Oração de intercessão pelo culto
Igreja em Ação – Min. de Comunicação
Prelúdio

“O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do 
seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa.” 
Hebreus 1.3

Canto congregacional
“Quão formoso és” e “Estrela da Manhã”

Leitura bíblica – Efésios 6.1–3
JUVENTUDE: “Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, 
pois isso é justo. 
DIRIGENTE: honra teu pai e tua mãe; este é o primeiro manda-
mento com promessa.
TODOS: para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra.”

Momento de oração
1. Agradecer a Deus pelos pais da PIBS.
2. Clamar a Deus para que os pais ensinem seus filhos a amar a 
Deus acima de todas as coisas.
3. Pedir a Deus que os pais assumam seu papel de pastor dentro 
do lar.

Consagração de dízimos e ofertas
“Tu és Digno (43 HCC)”

Oração de gratidão
Mensagem

Jesus. Quem é este? Aquele que restaura os pais! 
– Pr. Aldo Gléria

Canto congregacional
“Casa cheia de amor”

Através da comunhão com Deus serei uma bênção.
Levarei o que Jesus me deu para minha casa.
A vontade do Senhor governará o meu lar.
Cristo em minha casa viverá.

A minha família meu Deus edificou.
A minha casa é cheia de amor.
Juntos em uma só fé e na mesma direção,
vivendo as promessas do Senhor.

Pai, mãe e filhos no Senhor são inseparáveis,
sempre confiando no Senhor são inabaláveis.
A vontade do Senhor governará o meu lar,
Cristo em minha casa viverá. 

Oração
Poslúdio

Processional – Instrumental
Saudações e boas vindas

“Todas as coisas foram feitas por intermédio dele; sem ele, nada 
do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos 
homens.” (João 1.3,4)

Oração de intercessão
Prelúdio – Instrumental
Canto Congregacional

“És amável”

Oração – Visitantes, bens e vidas

Igreja em Ação – Min. de Comunicação
Solo – Naiara Farias

Momento de intercessão
1. Agradecer a Deus pois por meio de Jesus fomos reconciliados 
com o Pai;
2. Clamar para que as famílias da PIBS façam de Jesus o centro 
de suas vidas;
3. Clamar a Deus para que nossa nação se volte para Jesus 
Cristo.

Recitativo bíblico – Efésios 1.7–10
PAIS: “Nele temos redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu 
sangue, segundo a riqueza da sua graça, 

JUVENTUDE: que ele fez mutiplicar-se para conosco em toda 
sabedoria e prudência. 

TODOS: E fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, 
segundo a sua boa determinação, que nele propôs,

DIRIGENTE: para a dispensação da plenitude dos tempos, de 
fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu 
como as que estão na terra.

Canto congregacional
“Aleluia, Hosana”, “Adoramos o Cordeiro” e “O grande Deus”

Oração pelo orador e culto infantil (crianças de 4 a 7 anos)

Mensagem
Jesus. Quem é este? Aquele que tem poder de trazer ordem ao caos. 

– Pr. Aldo Gléria

Canto congregacional
“É tua graça”

É tua graça que liberta
É tua graça que me cura,
É tua graça que sustenta a minha vida.
Por teu sangue tenho acesso
À tua graça preciosa.
Te louvo, te amo, Jesus.

Tua graça é melhor que a vida,
Tua graça é o que me basta,
Favor imerecido do céu, do céu pra mim.

É tua graça que liberta,
É tua graça que me cura,
É tua graça que sustenta a minha vida.
Por teu sangue tenho acesso
À tua graça preciosa.
Te louvo, te amo, Jesus.

Oração
Poslúdio – Instrumental

CULTO DA MANHÃ – 10h25 CULTO DA NOITE – 19h

LEITURA DA BÍBLIA 13/8 a 19/8
Segunda Ed 5.1–6.22 1 Co 3.5–23 Sl 29.1–11 Pv 20.26–27

Terça Ed 7.1–8.20 1 Co 4.1–21 Sl 30.1–12 Pv 20.28–30

Quarta Ed 8.21–9.15 1 Co 5.1–13 Sl 31.1–8 Pv 21.1–2

Quinta Ed 10.1–44 1 Co 6.1–20 Sl 31.9–18 Pv 21.3

Sexta Ne 1.1–3.14 1 Co 7.1–24 Sl 31.19–24 Pv 21.4

Sábado Ne 3.15–5.13 1 Co 7.25–40 Sl 32.1–11 Pv 21.5–7

Domingo Ne 5.14–7.60 1 Co 8.1–13 Sl 33.1–12 Pv 21.8–10


