Informativo
ANIVERSARIANTES: 01 - Maria
Francisca de Santana; 02 - Márcia Gomes
Silva; 03- Karina Mondianne de Sousa
Oliveira Gomes; 07 - Eunice Gadelha de
Sousa. Casamento: 01- Edson e Jane, Pr.
Washington e Oliene; 04 - Philippi e
Andressa; 06 - Ivo e Luciene . Parabéns!
BAZAR MISSIONÁRIO: Se você tem
roupas, calçados, acessórios, utensílios
domésticos, brinquedos, que não usa mais
e estão 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. Participem!
MISSÕES NACIONAIS: hoje no culto da
noite teremos o encerramento da
campanha de Missões Nacionais. Nessa
ocasião será levantada uma oferta especial.
Faça seu alvo e participem!

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 25/09 o
valor de R$ 21.374,00 O nosso alvo é de R$
28.000,00.
ALMOÇO ESPECIAL: O departamento
infantil está promovendo um almoço para o
próximo domingo, dia 08/10. Dando
abertura à semana da criança e encerrando
a campanha do terceiro piso. Interessados
procurem as irmãs Karina e Rosiléia.
Participem!
CANTATA DE NATAL CORO JOVEM: O
próximo domingo, dia 01/10, iniciaremos os
ensaios para a Cantata de Natal, às 17h.
Interessados procurar a regente Elaine
Rodrigues. Participem!

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.

Leitura Bíblica da Semana
25-Segunda
26-Terça
27-Quarta
28-Quinta
29-Sexta
30-Sábado
01-Domingo

Isaías 66:1-24
Jeremias 1:1-2:30
Jeremias 2:31-4:18
Jeremias 4:19-6:14
Jeremias 6:15-8:7
Jeremias 8:8-9:26
Jeremias10:1-11:23

Filipenses 3:1-21
Filipenses 4:1-23
Colossenses 1:1-20
Colossenses 1:21-2:7
Colossenses 2:8-23
Colossenses 3:1-17
Colossenses 3:18-4:18

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

74:1-23
75:1-10
76:1-12
77:1-20
78:1-31
78:32-55
78:56-72

Provérbios 24:15-16
Provérbios 24:17-20
Provérbios 24:21-22
Provérbios 24:23-25
Provérbios 24:26
Provérbios 24:27
Provérbios 24:28-29

Escala de Serviços
Neste domingo, 01/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 7:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Recepção:
¨Segurança:

Wellington e Clesson
Oliene
Robertina
Karina Mondiane e Vanessa
Fernanda, Mada e Lorena
Joaquim e Evenita
Josy, Henrique e Daniel
Maria Clara e Valdivino M.
Paulo Lôbo
Shaula
Ismeraldo e Marivam

No Próximo Domingo, 08/10
Francisco e Valmi
Rosileia
Neuzanira
Patrícia e Joel
Viviane, Louedja e Vitória
Deraldo André e Eufrosina
Mayara, André e Maria Clara
Paulo José e Silvio
Alessandro Correa
Paulo Lôbo e Givanildo

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

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - SETEMBRO - 2017
76 % realizado

0%

01 a 25/09

100 %
do orçado

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)

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

É Tempo de Restauração
O trabalho de um restaurador tem por objetivo devolver às peças quebradas,
sua beleza anterior. Não é um trabalho fácil e também não é barato. Nesse processo da
restauração é necessário ter o restaurador e a peça quebrada. A Bíblia o reconhece,
como Oleiro e a peça, como vaso.
Os vasos quebrados, desinteirados, desintegrados e esvaziados de seu
resplendor precisam parar nas mãos do Oleiro. Não importa o tamanho do estrago. O
Divino Oleiro tem poder e autoridade de restauração. Não existe perda total nas mãos
do Restaurador.
Quem são os vasos quebrados e o que pode ter lhe ocorrido?
O crente que vive a perda do primeiro amor é um vaso quebrado. Porque perdeu
o entusiasmo pela leitura da Bíblia, pela vontade de orar, pela comunhão com Deus;
pela esperança cristã, pela capacidade de crer, pela Poder da fé. Ele tornou-se frio,
insensível, incrédulo, apático. Simplesmente, trocou Deus.
O crente é um vaso quebrado, quando se desprende da Palavra de Deus. Passou
a fazer concessões à carne, ao mundo e ao diabo. Seus erros tornaram-se naturais e
anda na contramão de Deus. Passou a não se conformar com Jesus, que disse: “neguese a si mesmo”. Bem como, trocou o fruto do Espírito Santo pelas obras da carne.
O crente é um vaso quebrado, quando se distancia da doutrina. Ele evidencia
perda da autoridade da Palavra sobre sua vida. Enaltece a ciência do homem em
detrimento da Bíblia. Aprecia a glória dos homens e nunca vê a gloria de Deus. Troca a
fé pelas obras.
O crente é um vaso quebrado, quando se envaidece até ao ponto de acreditar
que não precisa mais da sabedoria de Deus, do poder e da Sua presença. Perde o limite
da sua dependência e já não se vê mais a vara que está na videira, porque trocou a
plenitude de Deus pela plenitude de seu próprio Eu.
A redenção realizada por Cristo Jesus é a prova substancial da capacidade de
Jesus como restaurador. Para Ele, não importa o tamanho do estrago, nem as diferentes
áreas em que se deram o estrago. Se este for o seu caso, é tempo de restauração!
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 43
Sobradinho, 01 de Outubro de 2017.

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

Noite - 19h
Instrumental

Ministério de Comunicações
Instrumental
“I João 3.2-3”

“Amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas
sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos
como ele é. E todo o que tem nele essa esperança purifica a si mesmo,
assim como ele é puro.”

Cânticos
Momento de Oração

“Dez mil razões” e “Primeiro Amor”

1. Ore por arrependimento e perdão de pecados;
2. Ore por reconciliações de vidas com Deus;
3. Ore para que tenhamos alegria em vivermos submissos ao Senhor.

Consagração de dízimos e ofertas “Alvo Mais que a neve (286 HCC)
1- Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós
padeceu! Seja bendito o seu sangue que por nós,
pecadores, verteu! Salvos do mal nós estamos,
por tua graça e teu favor, pois que mais alvos que
a neve o teu sangue nos torna, Senhor.

Alvos mais que a neve,
alvos mais que a neve,
pois, em seu sangue lavados,
nós temos perdão do Senhor.

Recitativo Bíblico

2- Foi espinhosa a coroa que Jesus por nós
suportou; foram profundas as chagas que nos
provam o quanto ele amou. Há nessas chagas
pureza para o indigno pecador, pois que mais
alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor.
3- Se tudo a ti confessarmos e seguirmos na tua
luz, tu não somente perdoas, purificas também,
ó Jesus. Lavas de todo pecado. Que maravilha
esse amor! Pois que mais alvos que a neve o teu
sangue nos torna, Senhor.

“I Pedro 1.13-16 e Atos 3.19”

DIRIGENTE: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai
inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo.
Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tínheis
na vossa ignorância; mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também
santos em todo o vosso procedimento;
MULHERES: Porquanto está escrito: Sereis santos, porque eu sou santo.
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos
TODOS:
pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério, da presença do Senhor.

TODOS:

Mensagem
Cântico

“A prática da restauração” Pr. Washington Luiz da Silva
“Se sofrimento te causei Senhor (280 HCC)”

1- Se sofrimentos eu causei, Senhor;
Se o meu exemplo fez alguém cair;
se em teus caminhos eu não quis andar,
perdão, Senhor!

3- Se indiferente foi o meu viver;
tranqüilo, calmo, sem lutar por ti,
devendo estar mui firme no labor,
perdão, Senhor!

2- Se vão e fútil foi o meu falar;
se a meu irmão não demonstrei amor;
se ao sofredor não estendi a mão,
perdão, Senhor!

4- Escuta, ó Deus, a minha petição, e
vem livrar-me de incertezas mil.
Transforma este pobre pecador.
Amém, Senhor!

Oração
Poslúdio

Instrumental

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Instrumental
“Lucas 9.23”

“Jesus dizia a todos: Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a
sua cruz e siga-me.”

Canto Congregacional

“A Deus demos glória (228 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.

Oração
Igreja em Ação
Participação Musical
Momento de Oração

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.

Visitantes, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
“Silvia Letice”

1. Ore para que saibamos renunciar a nós mesmos;
2. Ore por um coração submisso ao Pai;
3. Ore para que tenhamos determinação por entregar os nossos direitos ao Senhor.

Participação Musical
Cânticos
Oração pelo culto infantil
Leitura Bíblica

“Silvia Letice”
“Dez mil razões”, “Tu és Santo” e “Santo é o Senhor”
(Crianças de 4 a 7 anos)
“João 3.30”

“É necessário que ele cresça e eu diminua.”

Mensagem
“Mais de Deus e menos de mim” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional
“Mais de Cristo (364HCC)”
1- Mais de Cristo eu quero ver,
Mais do seu amor obter,
Mais da sua compaixão,
Mais da sua mansidão.
Mais, mais de Cristo.
Mais, mais de Cristo.
Mais do seu puro e santo amor,
Mais do meu Mestre e Salvador.

Oração
Poslúdio

2- Mais de Cristo compreender,
Quero a Cristo obedecer,
Sempre perto dele andar,
Seu amor manifestar.
3- Mais de Cristo transmitir,
os seus passos vou seguir;
imitando seu viver,
vou seu reino promover.

Instrumental

Manhã - 10h25min
“Dez mil razões”
Com minha alma e meu ser
Eu irei cantar Santo é teu nome, Pai
Como nunca cantei, Vou louvar
Santo é teu nome, Pai
O sol raiou, é um novo dia
Tua canção eu vou cantar
E seja o que for que comigo aconteça
Vou estar cantando quando o sol se pôr
Com minha alma e meu ser
Eu irei cantar Santo é teu nome, Pai
Como nunca cantei
Vou louvar Santo é teu nome, Pai

Um Deus de amor e misericórdia
Um coração pronto a perdoar
Por tudo isso eu estarei cantando
Dez mil razões eu posso encontrar
Eu sei que um dia estarei bem fraco
Aguardando minha hora chegar
Ainda assim eu estarei cantando
Por dez mil anos e por muito mais
Santo é teu nome, Pai
Santo é teu nome, Pai

“Primeiro Amor”
Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor.
Quero rever meus conceitos, valores eu quero reconstruir.
Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor.
Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor.
Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus.
Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus.

“Alvo mais que a neve (286 HCC)”
1- Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós
padeceu! Seja bendito o seu sangue que por nós,
pecadores, verteu! Salvos do mal nós estamos,
por tua graça e teu favor, pois que mais alvos que
a neve o teu sangue nos torna, Senhor.

Alvos mais que a neve,
alvos mais que a neve,
pois, em seu sangue lavados,
nós temos perdão do Senhor.

2- Foi espinhosa a coroa que Jesus por nós
suportou; foram profundas as chagas que nos
provam o quanto ele amou. Há nessas chagas
pureza para o indigno pecador, pois que mais
alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor.
3- Se tudo a ti confessarmos e seguirmos na tua
luz, tu não somente perdoas, purificas também,
ó Jesus. Lavas de todo pecado. Que maravilha
esse amor! Pois que mais alvos que a neve o teu
sangue nos torna, Senhor.

“Se o sofrimento eu causei, Senhor (280HCC)”
1- Se sofrimentos eu causei, Senhor;
Se o meu exemplo fez alguém cair;
se em teus caminhos eu não quis andar,
perdão, Senhor!

3- Se indiferente foi o meu viver;
tranqüilo, calmo, sem lutar por ti,
devendo estar mui firme no labor,
perdão, Senhor!

2- Se vão e fútil foi o meu falar;
se a meu irmão não demonstrei amor;
se ao sofredor não estendi a mão,
perdão, Senhor!

4- Escuta, ó Deus, a minha petição, e
vem livrar-me de incertezas mil.
Transforma este pobre pecador.
Amém, Senhor!

Noite - 19h
“A Deus demos glória (228 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.

“Dez mil razões”
Com minha alma e meu ser
Eu irei cantar Santo é teu nome, Pai
Como nunca cantei, Vou louvar
Santo é teu nome, Pai
O sol raiou, é um novo dia
Tua canção eu vou cantar
E seja o que for que comigo aconteça
Vou estar cantando quando o sol se pôr
Com minha alma e meu ser
Eu irei cantar Santo é teu nome, Pai
Como nunca cantei
Vou louvar Santo é teu nome, Pai

Um Deus de amor e misericórdia
Um coração pronto a perdoar
Por tudo isso eu estarei cantando
Dez mil razões eu posso encontrar
Eu sei que um dia estarei bem fraco
Aguardando minha hora chegar
Ainda assim eu estarei cantando
Por dez mil anos e por muito mais
Santo é teu nome, Pai
Santo é teu nome, Pai

“Tu és Santo”
Tu és Santo, (Tu és Santo).
Poderoso, (Poderoso).
Tu és digno, (Tu és digno).De
adoração, (De adoração).
Eu te sigo, (Eu te sigo). Eu te
louvo, (Eu te louvo).
Para sempre, (Para sempre). Te
amarei, (Te amarei).

Eu canto e louvo (Ele é meu
Senhor, Ele é o Rei dos reis).
Ao Rei que é digno. (Ele é o
pai de amor, poderoso Deus).
Eu canto e adoro, (É o
Emanuel, Ele é o Grande Eu
Sou).
Diante dele eu me prostro (Ele
é o Cordeiro que me salvou).

E eu canto e louvo. (Ele vivo
está, Ele ressurgiu).
Ao Rei que é digno. (Sempre
reinará, Ele sempre existiu).
Eu canto e adoro. (Ele é o alfa e
ômega o inicio e o fim).
Diante dele eu me
prostro.(Salvador e Messias,
amigo pra mim).
Príncipe da paz, só por Ele eu
vivierei.

“Santo é o Senhor”

2- Justo , Justo, Justo é o Senhor
1- Santo, Santo, Santo é o Senhor
Justo é o Senhor Deus poderoso
Santo é o Senhor Deus poderoso
O que era, o que é, e o que há de vir,
O que era, o que é, e o que há de vir,
Justo , Justo, Justo é o Senhor
Santo, Santo, Santo é o Senhor
3- Digno, Digno, Digno é o Senhor Digno é o Senhor Deus poderoso.
O que era, o que é, e o que há de vir, Digno, Digno, Digno é o Senhor

“Mais de Cristo (364 HCC)”
1- Mais de Cristo eu quero ver,
Mais do seu amor obter,
Mais da sua compaixão,
Mais da sua mansidão.
Mais, mais de Cristo.
Mais, mais de Cristo.
Mais do seu puro e santo amor,
Mais do meu Mestre e Salvador.

2- Mais de Cristo compreender,
Quero a Cristo obedecer,
Sempre perto dele andar,
Seu amor manifestar.
3- Mais de Cristo transmitir,
os seus passos vou seguir;
imitando seu viver,
vou seu reino promover.

