
“Quem é este?”, perguntou Herodes aos magos quando Jesus 
nasceu (Mt 2.8,12). Os seguidores de João Batista também per-
guntaram quem era ele (Mt 11.3). Saduceus e fariseus queriam 
saber (Mc 2.7) e pediam sinais e provas (Mt 12.38; Mc 8.11). Até 
os discípulos de Jesus tinham dúvidas sobre ele (Mt 8.29). 

Judas o traiu (Lc 22.47,48) e foi tomado de remorso por 
conta de quem Jesus é (Mt 27.3,4). No sinédrio, religiosos se 
recusavam a crer em quem ele era (Lc 22.66–68). Mandaram-
-no a Pilatos, que perguntou várias vezes “quem és tu?”(Jo 
18.29–38), deixando a decisão para a multidão, que também 
não sabia e preferiu Barrabás, o agitador (Jo 18.40). Na cruz, 
Jesus orou pelos seus assassinos, pois não sabiam quem ele 
era (Lc 23.34).

Três dias depois de sepultado Jesus ressuscitou! Alguns dos 
seus seguidores não o reconheceram (Lc 24.16) e Tomé não 
queria acreditar que era ele (Jo 20.25). 

Jesus enviou seus discípulos às nações para contarem quem 
ele é (Mc 16.15). Ao ter um encontro com Jesus, Saulo pergun-
tou “quem és?” (At 9.5) e, em seguida, contou para todos sobre 
o Senhor (1 Co 9.16). Quando os apóstolos anunciavam quem é 
Jesus as pessoas perguntavam “quem são estes?” (At 17.6). 

De lá pra cá muitos saíram pelos povos ensinando “Quem é 
este”. Contudo, mais de três bilhões de pessoas ainda não ou-
viram dele. Como ouvirão se ninguém pregar? Como pregar se 
ninguém for? E como ir se não forem enviados? (Rm 10.14,15). 

E você? Sabe Quem é Este? Ele é o SENHOR dos Exércitos, o Rei 
da glória (Sl 24.10). Agora vá e anuncie! :)

Anita Ribeiro

“QUEM É ESTE?”, O MUNDO QUER SABER.

AGOSTO: MÊS DA JUVENTUDE – BOLETIM DOMINICAL ANO 35º, Nº 38

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. 

64% realizado

1 a 20/8

0% 100%

Hoje, 27/8 Próx. domingo, 3/9
Assessoria culto Wellington e Clesson Paulo Lôbo e Alessandro

Assessoria EBD Rosiléia Oliene

Berçário I Robertina Neuzanira

Culto infantil 1–3 Rosemeire, Louedja  e Vitória Fernanda, Mada e Luciana

Culto infantil 4–7 Karina Mondiane e Vanessa Tânia Franklin e Alessandra

Diáconos Queomides e Maria Alves Valdivino e Rosiléia

Projeção/Transm. Ricardo, Vinícius e Ana Clara Josy, Henrique e Daniel

Introdução Desejosos Desejosos
Motoristas Nelson dos Santos Alessandro Correa 

Recepção Calorosos Calorosos
Segurança Daniel  e Sebastião Galácia Ariovaldo, Israel

Quem é este?
Marcos 4:41

ANIVERSARIANTES: 29 Bruno da Costa Silva; 30 Roselayne Renata R. B Pires;  
31 Débora Nascimento dos S. Diniz; 1º Elaine Nascimento dos Santos 
Correia. Casamento: 30 José e Mayara Wanneschka. Parabéns!

30 ANOS DE MINISTÉRIO: nosso pastor Washington Luiz está celebrando a 
bondade de Deus pelos seus 30 anos de ministério pastoral. Vamos agra-
decer ao Senhor essa bênção junto com toda a família PIBS. Dia 30/8, no 
culto de oração, às 19h50. Traga a família e vamos louvar a Deus!

REFORMA DO 3° PISO:  Agradecemos a todos que participaram da oferta para 
a reforma do 3° piso para o departamento infantil. Até 20/8 já alcançamos 
o valor de R$ 17.234,50. O nosso alvo é de R$ 28.000,00.

EMBAIXADORES DO REI: O Congresso será nos dias: 2 (esportes), no colégio 
Dom Pedro (Asa Sul); 15 e 16 de setembro 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!

SÉRIE INTERLÚDIO: Na próxima Série Interlúdio (3/9), às 18h, será o lança-
mento do CD do pianista Diogo Monzo.

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

LEITURA DA BÍBLIA 28 a 3/9
Segunda Jó 28.1–30.31 2 Co 2.12–17 Sl 42.1–11 Pv 22.7

Terça Jó 31.1–33.33 2 Co 3.1–18 Sl 43.1–5 Pv 22.8–9

Quarta Jó 34.1–36.33 2 Co 4.1–12 Sl 44.1–8 Pv 22.10–12

Quinta Jó 37.1–39.30 2 Co 4.13–5.10 Sl 44.9–26 Pv 22.13

Sexta Jó 40.1–42.17 2 Co 5.11–21 Sl 45.1–17 Pv 22.14

Sábado Ec 1.1–3.22 2 Co 6.1–13 Sl 46.1–11 Pv 22.15

Domingo Ec 4.1–6.12 2 Co 6.14–7.7 Sl 47.1–9 Pv 22:16



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

“E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda 
criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer 
será condenado.” (Marcos 16.15,16)

Canto congregacional
“É Teu povo (povo reunido)” e “Hoje é tempo de louvar a Deus”

Leitura bíblica – Efésios 2.3–6
DIRIGENTE: entre os quais todos nós também antes andávamos, 
seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da men-
te; e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais.

JUVENTUDE: Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso 
amor com que nos amou,

DIRIGENTE: estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-
-nos vida juntamente com Cristo (pela graça sois salvos);,

TODOS: e nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez 
assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus,

Momento de oração
1. Agradecer a Deus, pois, por sua graça, temos o privilégio de 
compartilhar o seu amor com outras pessoas;
2. Pedir a Deus que nos ajude a glorificar o seu nome por meio 
da obra missionária;
3. Pedir a Deus que coloque um desejo ardente em nosso 
coração de falar de Jesus Cristo aos perdidos.

Consagração de dízimos e ofertas
“Graça de Deus, infinito amor (291 HCC)”

Mensagem
Quem é este? Aquele que nos envia aos perdidos.

Pr. Washington Luiz Silva

Canto congregacional
“Eu aceito o desafio (543 HCC)”

Eu ouvi as palavras de Cristo:
“Olhai para os campos e pedi
mais obreiros para a seara”.
E, orando, eu obedeci.

Eu aceito o desafio,
viverei por Cristo Jesus.
Em palavras, ações e atitudes
refletirei sua luz.

Se a minha oração é sincera,
serei testemunha onde estou;
e no meu andar, cada dia,
bem feliz, com meu Mestre, vou.

Se algum dia pra os campos distantes
o meu Salvador me convocar,
eu responderei confiante;
     “Eis-me aqui, para trabalhar”.

Oração
Poslúdio

Processional – Instrumental
Saudações e boas vindas

“Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós; e 
sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a 
Judeia e Samaria, e até os confins da terra.” (Atos 1.8)

Oração de intercessão
Prelúdio – Instrumental
Canto Congregacional

“Amor (25 CC)”

Oração – Visitantes, bens e vidas

Igreja em Ação – Min. de Comunicação
Coro Jovem
Momento de intercessão

1. Agradecer a Deus, pois Ele derrama poder sobre nós para 
sermos suas testemunhas nesse mundo;
2. Suplicar a Deus que quebrante o nosso coração para não 
sermos insensíveis com aqueles que sofrem;
3. Clamar para que o nosso coração se comova pelas mesmas 
coisas que comovem o coração de Deus.

Coro Jovem
Recitativo bíblico –Mateus 9.35–38

DIRIGENTE: Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinan-
do nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo 
tipo de doenças e enfermidades.

JUVENTUDE: Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque 
andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm 
pastor.

DIRIGENTE: Então disse a seus discípulos: Na verdade, a colheita é 
grande, mas os trabalhadores são poucos;

TODOS: rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores 
para a sua colheita.

Canto congregacional
“Eu te louvarei, meu bom Jesus”, “Reina em mim” e “Grande 
Senhor (das alturas do céu)”

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

Mensagem
Jesus. Quem é este? Aquele que nos ensina a compaixão. 

– Pr. Aldo Gléria

Canto congregacional
“Me derramar”

Eis-me aqui, outra vez
diante de Ti abro o meu coração.
Meu clamor, tu escutas
e fazes cair as barreiras em mim.

És fiel Senhor e dizes palavras de amor 
e esperanças sem fim.
Ao sentir teu toque Por tua bondade libertas meu ser
No calor deste lugar.

Eu venho me derramar, dizer que te amo
Me derramar, dizer te preciso,
Me derramar, dizer que sou grato
Me derramar, dizer que és formoso...

Oração
Poslúdio – Instrumental

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


