Informativo
ANIVERSARIANTES: 01 - Elaine
Nascimento; 02 - Estevam de Santana, Mª
José, Telma Dias; 04 - Emília Grasiela; 05 Dinalva Maria; 06 - Neuza Monteiro; 07 Nelita Pereira, Mª das Graças; 08 - Carlos
Ferreira; 09 - Adriana Barros e Jefther
Oliveira . Casamento: 01 - Marivan e Kátia
Kelly ; Alberto e Marineide e Jeovane e
Heidy; 06 - Sebastião e Betânya. Parabéns!
EMBAIXADORES DO REI: O
Congresso será nos dias: 02 no colégio
Batista (Asa Sul), 15 e 16 de setembro na
PIBS.
CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA: A
Conferência será nos dias 8, 9 e 10 de
setembro na PIBS. Teremos como oradora
a Missionária Maria Helena da Junta de
Missões Nacionais. Participe!
SÉRIE INTERLÚDIO: Hoje às 18h, será
o lançamento do CD do pianista Diogo
Monzo. Participe!

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 31/08 o
valor de R$ 17.484,50. O nosso alvo é de
R$ 28.000,00.
BAZAR MISSIONÁRIO: Se você tem
roupas, calçados, acessórios, utensílios
domésticos, brinquedos, que não usa mais
e está em bom estado de conservação,
colabore com o bazar missionário fazendo
doações, que podem ser deixadas na
secretaria da igreja. O bazar será realizado
no dia 07/10/2017 na Quadra esportiva da
PIBS. 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!

Leitura Bíblica da Semana
04-Segunda
05-Terça
06-Quarta
07-Quinta
08-Sexta
09-Sábado
10-Domingo

Eclesiastes:7:1-9:18
Eclesiastes 10:1 - 12:14
Cantares: 1:1-4:16
Cantares: 5:1-8:14
Isaías:1:1-2:22
Isaías:3:1-5:30
Isaías:6:1-7:25

II
II
II
II
II
II
II

Coríntios
Coríntios
Coríntios
Coríntios
Coríntios
Coríntios
Coríntios

7:8-16
8:1-15
8:16-24
9:1-15
10:1-18
11:1-15
11:16-33

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

48:1-14
49:1-20
50:1-23
51:1-19
52:1-9
53:1-6
54:1-7

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

22:17-19
22:20-21
22:22-23
22:24-25
22:26-27
22:28-29
23:1-3

Escala de Serviços
Neste domingo, 03/09
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 7:

Paulo Lôbo e Alessandro
Oliene
Neuzanira
Tânia Franklin e
Alessandra
¨Culto Infantil 1 a 3: Fernanda, Mada e Luciana
¨Diáconos:
Valdivino e Rosiléia
¨Projeção/Transm.: Josy, Henrique e Daniel
¨Introdução:
Va lmi
¨Motoristas:
Alessandro Correa
¨Recepção:
Magali e Olinda Machado
¨Segurança:
Ariovaldo e Israel

Organizada no dia 8 de dezembro de 1959
Pastor: Washington Luiz da Silva

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

No Próximo Domingo, 10/09
Francisco e Valmi
Rosileia
Letícia
Patrícia e
Gabriela
Viviane, Gislaine e Lorena
Adalberto e Raimunda
Mayara, André e Maria Clara
Nad ir
Israel Batista
Jonatas e Paulo José
Queomides e Dájames

ATIVIDADES REGULARES
• 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/Embaixadores do
Rei - às 14h.

EXPEDIENTE

• 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

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.
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - AGOSTO - 2017

Pastores Eméritos:
Alexandre Gonçalves da Silva (In Memorian)
Gerson Monteiro Camargo (In Memorian)
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

Boletim

Dominical
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PASTORAL
PGM, que ideia!
“Nada há novo debaixo do sol” (Ec 1.9), assim diz a Bíblia. Portanto, tomamos
as coisas já existentes e as aperfeiçoamos para o beneficio comum e para o crescimento
e melhoramento da vida das pessoas. Hoje ouvimos muito falar de “Pequenos Grupos
Multiplicadores”. Quem foi o inventor dessa ideia? Atos dos Apóstolos registra muito
bem essa ideia, na vida da igreja primitiva.
É salutar pensar na possibilidade, que poderemos viver uma vida de igreja, a
partir dos pequenos grupos multiplicadores. Primeiro, porque é bíblica a orientação da
igreja que deve estar na casa. Em seguida, porque o PGM tem como alvo, auxiliar os
crentes a serem frutíferos e realizados num significativo lugar de serviço.
O Pequeno Grupo se destaca pelo que poderá fazer na vida de um crente, que
muito quer fazer a vontade de Deus. Esse crente será ajudado a entender mais sobre
como Deus o fez ser, como a sua contribuição singular no PGM pode fazer diferença no
Reino, com implicações para a eternidade. O processo desse estilo de vida é interessante.
Tudo começa pela sua necessidade de saber mais sobre como Deus quer usar
você; isso é uma descoberta! Deus lhe dará a compreensão amadurecida de que
necessita, para fazer o trabalho do Reino. Você aprenderá muito do seu caráter que
precisa ser tocado pelo poder divino. O Senhor lhe abrirá os olhos para tudo que Ele
determina fazer.
A capacitação do trabalho irá ajudá-lo a descobrir o seu lugar de serviço, de
modo adequado e como servir. Isso é trabalho, porque exige a leitura do conteúdo
específico de Igreja Multiplicadora e da participação no treinamento, para construir o
seu grupo de trabalho. Pode parecer-lhe incômodo ter que servir na igreja.
Por que devemos servir? Tento responder-lhe com essas palavras: porque servir
glorifica a Deus e todo crente tem por intenção e grande desejo de servir ao Senhor.
Também, servir na igreja, edifica os outros; possibilita melhorar a vida das pessoas e
Deus deseja que você realize essa tarefa. Servir na igreja projeta o reino, tanto na sua
Jerusalém, como na sua Judéia e Samaria e se estende aos confins da terra. PGM, que
ideia!
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

85 % realizado

0%

01 a 31/08

100 %
do orçado

Sobradinho, 03 de Agosto de 2017.

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério das Comunicações
Instrumental
Salmo 103.1-2

“Ó minha alma, bendize o SENHOR, e todo meu ser bendiga seu santo nome.
Ó minha alma, bendize o SENHOR, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios.”

Cânticos
Momento de Oração

“Rei das Nações” e “Bendito seja sempre o Cordeiro (80HCC)”

1. Agradecer pela providência de Deus;
2. Louvar a Deus por sua Soberania;
3. Pedir que Deus nos ensine a confiar nEle

Consagração de dízimos e ofertas

“Salvador Bendito (340 HCC)”

1- Salvador bendito; terno e bom Senhor,
só em Ti confio, grande Salvador.
Sobre a cruz morreste para me salvar,
tudo padeceste para me livrar.

2- Só em Ti confio; grande é teu amor.
Nunca desprezaste um só pecador.
Todo o que contrito já te procurou
pela tua graça salvação achou.
4Sempre em Ti confio;
3- Sim, em Ti confio; Salvador fiel.
grande é teu poder.
Nunca abandonaste o teu Israel.
Tu os inimigos podes bem vencer.
Tua excelsa graça nunca faltará.
Salvo e bem seguro leva-me, Senhor,
O que em Ti confia não perecerá.
sempre protegido pelo teu amor.
Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor,
só em Ti confio, grande Salvador.

Recitativo Bíblico

“Mateus 21.9-10

“E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam:
Hosana ao Filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas!
Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se agitou e começou a perguntar:
Quem é este?”

Mensagem
Canto Congregacional
Quando o som se vai tudo se desfaz, eu me
achego a Ti, para dar-te, ó Deus, algo de valor,
que alegre a Ti, dar-te-ei mais que uma canção,
pois a música em si, não é o que queres de mim.
Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e
queres meu coração.

“MM. Renan Guedes Hart”
“Jesus, essência do louvor”
Não sei explicar teu grandioso amor, tu
mereces mais. Pobre, fraco sou, mas o que
tenho é teu, Minha vida dou. Dar-te-ei mais
que uma canção, pois a música em si,
Não é o que queres de mim. Tu sondas meu
interior, sabes tudo que sou e queres meu
coração.

Quero adorar-te com minha alma, És o meu Salvador,
a essência do meu louvor. Perdão, Senhor é o que mais quero,
És o meu Redentor e a essência do meu louvor.

Oração
Poslúdio

Instrumental

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Instrumental
Filipenses 2.6,7

“Que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a
que devesse se apegar; mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma
de servo e fazendo-se semelhante aos homens.”

Canto Congregacional
1- Luz do mundo vieste a terra,
Pra que eu pudesse te ver.
Tua beleza me leva a adorar-te,
quero contigo viver.
Vim para adorar-te, vim para prostar-me.
Vim para dizer que és meu Deus.
És totalmente amável, totalmente digno,
tão maravilhoso para mim

Oração
Igreja em Ação
Momento de Oração

“Vim para adorar-te”
2- Eterno rei, exaltado nas alturas.
Glorioso nos céus.
Humilde vieste à terra que criaste
e por amor pobre se fez.
3- Eu nunca saberei o preço,
dos meus pecados lá na cruz.
Eu nunca saberei o preço,
dos meus pecados lá na cruz.

Visitantes, Bens e Vidas
Ministério das Comunicações

1. Ore pela salvação das pessoas dos nossos relacionamentos;
2. Ore para que Deus nos livre da indiferença de quem padece sem cristo e sem salvação;
3.Ore para que vençamos as barreiras de nossas dificuldades e vivamos como testemunhas

Recitativo bíblico

“Atos 1.8”

“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.”

Cânticos Congregacionais
“Amor Maior”, “Graças Senhor” e “Doce Espírito”
Consagração de dízimos e ofertas
Oração pelo culto infantil
(Crianças de 4 a 7 anos)
Texto Bíblico
Lamentações 1.12
“Vós que passais pelo caminho, não vos comoveis? Olhai e vede se há sofrimento
maior do que o que estou passando, com que o SENHOR me afligiu, no dia do furor
da sua ira.”

Mensagem
“Não vos incomoda isso?” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional
“Brilha no meio do teu viver (488 HCC)”
1- Não somente pra fazer um feito singular
é preciso agir com muito ardor;
mas as coisas mais humildes por executar
Deves fazê-las com todo amor.
2- Oh, talvez alguma vida possas alegrar
com palavras cheias de calor,
ou quem sabe algumas almas tristes alcançar
com a mensagem do Salvador.

Oração
Poslúdio

3- Mesmo que agitado seja aqui o teu viver,
sê mais firme em tua devoção.
Vê em teu redor que há gente triste a
perecer, sem ter certeza da salvação.
Brilha no meio do teu viver
Brilha no meio do teu viver,
Pois talvez algum aflito
possas socorrer:
Brilha no meio do teu viver.

Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h
“Vim para adorar-te”

“Rei das nações”
1- Grandes são as tuas obras,
Senhor todo poderoso;
Justos e verdadeiros são
os teus caminhos.

2- Todas as nações virão
e adorarão diante de Ti,
pois os teus atos de justiça
se fizeram manifestos.

Oh! Rei da nações, quem não temerá?
Quem não glorificará teu nome?
Oh! Rei das nações, quem não te louvará?
Pois só teu nome é santo.

“Bendito seja sempre o Cordeiro (80 HCC)”
1- De todas as tribos,
povos e raças,
muitos virão te louvar.
De tantas culturas,
línguas e nações,
no tempo e no espaço,
virão te adorar.

Bendito seja sempre o Cordeiro,
Filho de Deus, raiz de Davi;
bendito seja o seu santo nome,
Cristo Jesus, presente aqui.

2- Remidos, comprados,
do mundo inteiro
muitos virão te louvar.
Teus filhos eleitos,
povo especial,
no tempo e no espaço,
virão te adorar.

“Salvador Bendito (340 HCC)”
1- Salvador bendito; terno e bom Senhor,
só em Ti confio, grande Salvador.
Sobre a cruz morreste para me salvar,
tudo padeceste para me livrar.

2- Só em Ti confio; grande é teu amor.
Nunca desprezaste um só pecador.
Todo o que contrito já te procurou
pela tua graça salvação achou.
4Sempre em Ti confio;
3- Sim, em Ti confio; Salvador fiel.
grande é teu poder.
Nunca abandonaste o teu Israel.
Tu os inimigos podes bem vencer.
Tua excelsa graça nunca faltará.
Salvo e bem seguro leva-me, Senhor,
O que em Ti confia não perecerá.
sempre protegido pelo teu amor.
Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor,
só em Ti confio, grande Salvador.

“Jesus, essência do louvor”
Quando o som se vai tudo se desfaz, eu me
achego a Ti, para dar-te, ó Deus, algo de valor,
que alegre a Ti, dar-te-ei mais que uma canção,
pois a música em si, não é o que queres de mim.
Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e
queres meu coração.

Não sei explicar teu grandioso amor, tu
mereces mais. Pobre, fraco sou, mas o que
tenho é teu, Minha vida dou. Dar-te-ei mais
que uma canção, pois a música em si,
Não é o que queres de mim. Tu sondas meu
interior, sabes tudo que sou e queres meu
coração.
Quero adorar-te com minha alma, És o meu Salvador,
a essência do meu louvor. Perdão, Senhor é o que mais quero,
És o meu Redentor e a essência do meu louvor.

Luz do mundo vieste a terra,
Pra que eu pudesse te ver.
Tua beleza me leva a adorar-te,
quero contigo viver.

Eterno rei, exaltado nas alturas.
Glorioso nos céus.
Humilde vieste à terra que criaste
e por amor pobre se fez.

Vim para adorar-te, vim para prostar-me.
Vim para dizer que és meu Deus.
És totalmente amável, totalmente digno,
tão maravilhoso para mim

Eu nunca
dos meus
Eu nunca
dos meus

saberei o preço,
pecados lá na cruz.
saberei o preço,
pecados lá na cruz.

“Amor maior”

Tua Santidade é grande, teu amor imensurável.
Tuas palavras, dentro em mim, me fazem ver que eu sou teu. (2x)
Te adorarei, te bendirei, és para mim Amor maior, és para mim amor
melhor. (2x)
Em teus braços eu me aconchego Tua doce voz me leva a descansar.
Tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. (2x)
Amor maior não há. Amor melhor não há (4x)

“Graças Senhor”

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.

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.

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.

“Doce Espírito”
Há um doce Espírito aqui
e eu sei que é o Espírito de Deus.
Já podemos todos perceber
a presença de Jesus, o Salvador.

Se te achas salvo e ao invés
estás débil, oprimido e sem vigor
renda-te a presença do Senhor
e o Espírito te encherá de amor.

Doce presença, presença santa vem sobre nós encher-nos com teu poder.
Te adoraremos por tua presença aqui e que renovará os nossos corações.
Louvado seja o Senhor.

“Brilha no meio do teu viver (488 HCC)”
1- Não somente pra fazer um feito singular
é preciso agir com muito ardor;
mas as coisas mais humildes por executar
Deves fazê-las com todo amor.
2- Oh, talvez alguma vida possas alegrar
com palavras cheias de calor,
ou quem sabe algumas almas tristes alcançar
com a mensagem do Salvador.

3- Mesmo que agitado seja aqui o teu viver,
sê mais firme em tua devoção.
Vê em teu redor que há gente triste a
perecer, sem ter certeza da salvação.
Brilha no meio do teu viver
Brilha no meio do teu viver,
Pois talvez algum aflito
possas socorrer:
Brilha no meio do teu viver.

