Informativo
ANIVERSARIANTES: 10 - Fabiana
Rodrigues Borges ; 12 - Helma de Souza
Almeida de Oliveira; 14 - Loyanne da Silva
Portilho; 15 - Gláucia de Souza Araqújo da
Costa, Paulo César de Oliveira 16 - Jaci
Rodrigues Correia de Oliveira; Casamento:
11 - Gilmar e Norma; 13 - Josival e
Valderlânia; 14 - Fernando e Fabiana; 16 Antônio e Jaci. Parabéns!
CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA:
Agradecemos a participação da igreja e
também da Missª. Maria Helena Santos na
realização Conferência Missionária 2017.
REUNIÃO DO CPC E CULTO ADM.: O
Pr. WLS convoca os membros do conselho
para a reunião plenária dia 15/09, às 20h,
no 3° piso. No dia 17/09será realizada a
Assembleia regular, às 10h25.

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 04/09 o
valor de R$ 20.400,00. 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!
EMBAIXADORES DO REI: O
Congresso será nos dias 15 e 16 de
setembro na PIBS.

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
11-Segunda
12-Terça
13-Quarta
14-Quinta
15-Sexta
16-Sábado
17-Domingo

Isaías:8:1-9:21
Isaías:10:1-11:16
Isaías:12:1-14:32
Isaías:15:1-18:7
Isaías:19:1-21:27
Isaías:22:1-24:23
Isaías:25:1-28:13

II Coríntios 12:1-10
II Coríntios 12:11-21
II Coríntios 13:1-14
Gálatas 1:1-24
Gálatas 2:1-16
Gálatas 2:17-3:9
Gálatas 3:10-22

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

55:1-23
56:1-13
57:1-11
58:1-11
59:1-17
60:1-12
61:1-8

Provérbios 23:4-5
Provérbios 23:6-8
Provérbios 23:9-11
Provérbios 23:12
Provérbios 23:13-14
Provérbios 23:15-16
Provérbios 23:17-18

Escala de Serviços
Neste domingo, 10/09
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 7:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Recepção:
¨Segurança:

Francisco e Valmi
Rosileia
Letícia
Patrícia e Gabriela
Viviane, Gislaine e Lorena
Adalberto e Raimunda
Mayara, André e Maria Clara
Nadir
Israel Batista
Jonatas e Paulo José
Queomides e Dájames

ATIVIDADES REGULARES
No Próximo Domingo, 17/09 • DOMINGO
- Escola Bíblica às 9h.
Paulo Lôbo e Jeferson
Oliene
Dinalva
Tânia Naves e Alice
Adriana, Priscila e Jucilene
Edson e Ivone
Valdivino, Vanessa e Mayara

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

Paulo Jos´r
Antônio Cruz e Elisaldo

• 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

9% Realizado
0%

01 a 04/09

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

Jesus Transformação e Vida
Conhecer Jesus faz toda a diferença! Com Jesus na vida as coisas presentes,
desconcertantes, não serão as mesmas no futuro. Ele tem o poder de mudar todas as
coisas. Quem compreende quem Jesus é, entende a necessidade de recebê-lo em sua
vida e experimenta a alegria de uma vida plena e significativa, porque o Senhor Jesus
tem o poder da transformação e concessão de uma nova vida.
A abrangência desse fato na vida de tantos, se dá, pela compreensão de que o
próprio Jesus preparou o coração dos seus para compartilhar do Evangelho da graça.
Ele ofereceu uma vida de liberdade para todos os que creem e aqueles que são seus,
testemunham com alegria o poder de transformação e vida plena que Jesus oferece.
Testemunhar não é forçar doutrinas ou ideias. Significa crentes atenciosos
que desfrutam do amor e da graça, compartilham das Boas-Novas, que redime e salva
pessoas, sem distinção. Jesus redime a pessoa e lhe concede vida abundante e eterna.
Todo crente está capacitado a compartilha de Jesus expondo a sua Palavra e se expondo
como testemunha de sua própria experiência com Cristo.
Os salvos tem um testemunho regado de autoridade que não se alicerça na
aprovação do mundo. Todo pensar e agir do mundo se opõe e resiste a qualquer
testemunho a respeito de Cristo. Os crentes por vezes são intimidados por seus algozes
a silenciar-se, impedindo-os de falar de Cristo. Mas autoridade da pregação vem de
Deus. Ele usa você para torná-lo conhecido.
O Senhor está conduzindo a sua igreja com segurança para fazer a obra que foi
determinada. Portanto, somos comissionados para tonar conhecida, a obra prima da
transformação e vida que Jesus realiza. Não podemos nos omitir, nem mesmo ignorar ou
abafar o que está em nossas mãos para ser feito.
A mensagem será anunciada e o Senhor toma a Sua Palavra, fiel e digna de
toda aceitação; Ele usa a ação ou poder do Espírito Santo sobre o testemunho do
crente e infunde a Sua soberania para que compartilhemos de algo que se constitui num
grande privilégio, compartilhar de Jesus que transformar e da vida eterna.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 40
Sobradinho, 10 de Setembro 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 das Comunicações
Instrumental
“Deuteronômio 32.3”

“Porque proclamarei o nome do SENHOR. Engrandecei o nosso Deus!”

Cânticos
Momento de Oração

“Cantarei Teu amor” e “Consagração”

1. Ore pelo trabalho da Cristolândia;
2. Ore pela expansão missionária junto aos Ribeirinhos;
3. Ore pela mobilização missionária 2017.

Consagração de dízimos e ofertas

“As boas novas anunciai (541 HCC)”

2- Oh, contemplai milhares que perecem,
4- Oh, consagrai os vossos bens e filhos
presos nas garras do pecado e mal,
pra difundir de Cristo a santa luz!
sem que haja alguém que vá e lhes indique Com orações constantes, fervorosas,
Cristo Jesus, Libertador real!
participai da causa de Jesus.

2- Quantos vivem sem conhecer
A tua compaixão!
Que eu mostre, pelo meu proceder,
O teu amor e perdão.

Oração
Poslúdio

Instrumental
“Lucas 19.40”

“Mas ele lhes respondeu: Eu vos digo que, se estes se calarem, as próprias pedras
clamarão.”

Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Tema

“Fala e não te calas (538 HCC)”
Visitantes, Bens e Vidas
Ministério das Comunicações
“Jesus Transformação e Vida”

“Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens.”
(Tito 2.11)

As boas novas anunciai.
Que Deus nos ama, contentes proclamai.

1- Dá-me tua visão, Senhor,
Olhos que possam ver
Almas perdidas sem teu amor
Sem fé, sem graça e poder.

Instrumental

Divisa

1- Povo de Deus, cumpri o vosso encargo 3- Anunciai bem alto, ao mundo inteiro,
de proclamar do nosso Deus o amor.
que o nosso Deus é Deus de eterno amor;
Pois ele, compassivo, não deseja
que ele deixou as glórias infinitas
a perdição do indigno pecador.
para salvar o mundo pecador.

Oração de Gratidão
Mensagem
Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio
Recitativo Bíblico

“Missionária Maria Helena Santos”
“Dá-me Tua visão (546 HCC)”
Abre meus olhos,
Dá-me visão, Senhor,
Que eu possa aos outros demonstrar
Teu maravilhoso amor.
3- Minha vida consagro aqui,
Perante a tua cruz;
Tudo o que sou pertence a ti.
Oh, vive em mim, meu Jesus!

Instrumental

Hino
Momento de Oração

1. Ore por mais obreiros;
2. Ore por uma visão de Igreja Multiplicadora;
3. Agradeça a Deus pela Conferência Missionária.

Recitativo bíblico

“Atos 8.1, 4-6, 8, 12”

DIRIGENTE: E Saulo aprovou a sua morte.
MULHERES: No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a
palavra.
HOMENS: E descendo à cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes Cristo;
Unânimes, as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia,
ouvindo-o e vendo os sinais* que ele realizava; E houve grande alegria
naquela cidade.
TODOS:
Mas, quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e
do nome de Jesus, deixaram-se batizar tanto homens quanto mulheres.

Cânticos
“O meu prazer”, “Digno é o Senhor” e “Digno és de Glória”
Consagração de dízimos e ofertas
Oração pelo culto infantil
(Crianças de 4 a 7 anos)
Mensagem
“Missionária Maria Helena Santos”
Canto Congregacional
“Eu aceito o desafio ( 543 HCC)”
1- 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.

Oração
Poslúdio

2- Se a minha oração é sincera,
serei testemunha onde estou;
e no meu andar, cada dia,
bem feliz, com meu Mestre, vou.
3- Se algum dia pra os campos distantes
o meu Salvador me convocar,
eu responderei confiante;
"Eis-me aqui, para trabalhar".

Instrumental

Manhã - 10h25min
“Cantarei Teu amor”
Dos montes corre para o mar, Teu rio de amor por mim.
Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar.
Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos.
Teu amor me alcança e me faz louvar-Te.
Cantarei Teu amor pra sempre! (4x)
Meu coração exulta, de alegria eu canto.
Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a Tua alegria.

“Consagração”
Ao Rei dos reis consagro tudo o que sou.
De gratos louvores transborda o meu coração.
A minha vida eu entrego nas tuas mãos meu Senhor.
Pra te exaltar com todo o meu amor.
Eu te louvarei conforme a tua justiça,
e cantarei louvores, pois tu és altíssimo.

Celebrarei a ti ó Deus com meu viver.
Cantarei e contarei as tuas obras,
pois por tuas mãos foram criadas,
terra, céu e mar e todo ser que neles há.
Toda terra celebra a ti, com cânticos de júbilo,
pois tu és o Deus criador.

Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo,
pois tu és o Deus criador (bis)
A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus.

“As boas novas anunciai (541 HCC)”
1- Povo de Deus, cumpri o vosso encargo 3- Anunciai bem alto, ao mundo inteiro,
de proclamar do nosso Deus o amor.
que o nosso Deus é Deus de eterno amor;
Pois ele, compassivo, não deseja
que ele deixou as glórias infinitas
a perdição do indigno pecador.
para salvar o mundo pecador.
As boas novas anunciai.
Que Deus nos ama, contentes proclamai.
2- Oh, contemplai milhares que perecem,
4- Oh, consagrai os vossos bens e filhos
presos nas garras do pecado e mal,
pra difundir de Cristo a santa luz!
sem que haja alguém que vá e lhes indique Com orações constantes, fervorosas,
Cristo Jesus, Libertador real!
participai da causa de Jesus.

“Dá-me Tua visão (546 HCC)”
1- Dá-me tua visão, Senhor,
Olhos que possam ver
Almas perdidas sem teu amor
Sem fé, sem graça e poder.
2- Quantos vivem sem conhecer
A tua compaixão!
Que eu mostre, pelo meu proceder,
O teu amor e perdão.

Abre meus olhos,
Dá-me visão, Senhor,
Que eu possa aos outros demonstrar
Teu maravilhoso amor.
3- Minha vida consagro aqui,
Perante a tua cruz;
Tudo o que sou pertence a ti.
Oh, vive em mim, meu Jesus!

Noite - 19h
“Fala e não te calas (538 HCC)”
1- Quem irá nos campos trabalhar
e a semente santa semear?
Lembra-te de quem levou
uma cruz onde expirou!
Toma tua cruz também,
renuncia a tudo e vem,
segue o Mestre com fervor,
semeando sem temor.

Fala, fala e não te cales,
2- A mensagem leva com amor
ergue a cruz da redenção.
às ovelhas que não têm
Cristo espera que tu fales
pastor.
ou as pedras clamarão!
Eis as multidões sem luz,
Fala, fala e não te cales,
perecendo sem Jesus!
deixa agora os teus temores.
Fala a todos sem cessar,
Vai com fé aos pecadores,
pois o sol vai declinar;
proclamando a salvação!
mostra agora compaixão
e anuncia a salvação.

“O meu prazer”
O meu prazer é te louvar, Senhor,
erguer a minha voz e te exaltar,
Render ações de graça, declarar,
que és Senhor, que és Senhor,
que és Senhor...

Adorado, exaltado, soberano,
Deus supremo és,
Pai das luzes,
Pai de todos nós,
Imutável és, pleno em glória e poder.

Já temos a unção que vem de Ti,
que vem do Santo e desce sobre nós,
nos resgatando pra um novo viver,
com poder pra vencer todo mal,

O meu prazer é te louvar, Senhor,
erguer a minha voz e te exaltar,
render ações de graça, declarar,
que és Senhor, que és Senhor,
que és Senhor...

Santíssimo, luz do meu ser,
Tu és meu Deus, o meu prazer. (MULHERES)
Incomparável, Senhor tu és, (HOMENS)
plenitude de Amor! (TODOS)

Em tua presença há plena alegria,
delícias sempre tenho em tuas mãos.
A minha voz aclama a Ti, Senhor,
vou erguer minha voz, celebrar.

“Digno é o Senhor”
Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou.
Digno é o Senhor, sobre o trono está.
Sacrifício de amor, que me comprou,
Soberano criador, vou sempre te adorar.
Ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos,
Elevo minhas mãos, ao Cristo que venceu.
graças eu te dou, ó meu Senhor!
Cordeiro de Deus morreu por mim.
Lavou minha mente e coração,
mas ressuscitou, digno é o Senhor
me deu perdão, restaurou-me a comunhão.
Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor!
Lavou minha mente e coração, me deu
“ perdão, restaurou-me a comunhão.

Digno és de Glória”
Digno és de Glória e louvores, levantamos nossas mãos, Te adoramos, oh! Senhor.
Digno és de Glória e louvores, levantamos nossas mãos, Te adoramos, oh! Senhor.
Porque grande és Tu.Maravilhas fazes Tu.
Não há outro igual a Ti. Não, não há. Não há outro igual a Ti, Senhor.

“Eu aceito o desafio (543 HCC)”
1- 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.

2- Se a minha oração é sincera,
serei testemunha onde estou;
e no meu andar, cada dia,
bem feliz, com meu Mestre, vou.
3- Se algum dia pra os campos distantes
o meu Salvador me convocar,
eu responderei confiante;
"Eis-me aqui, para trabalhar".

