
Boletim Dominical N° 41
Sobradinho, 17 de Setembro de 2017.

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

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)

Escala de Serviços

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - SETEMBRO - 2017

0 %
100 %

do orçado

¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil  4 a 7:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Recepção:
¨Segurança:

Informativo

18-Segunda
19-Terça
20-Quarta
21-Quinta
22-Sexta
23-Sábado
24-Domingo

ANIVERSARIANTES: 18 - Azeneth
Santos Montes; Críscia Batista Correa;
Lenira Pedro Rodrigues dos Santos 19 -
Cleber de Souza Almeida; Didier Max
Nogueira; 20 - Amanda Guimarães de
Carvalho; 21 - Lucas Rocha da Silva;
Casamento: 19 - Jose Maria e Eunice
Barbosa;  21 - Vicente e Maria Helena 22 -
Marcelo e Elisa Alves. Parabéns!
CULTO DO BEBÊ: MCM convida a
Igreja para o Culto do Bebê no próximo
sábado, dia 23/09/2017, às 16h no Colégio.

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 11/09 o
valor de R$ 20.755,50. O nosso alvo é de
R$ 28.000,00.

ATIVIDADES REGULARES

EXPEDIENTE

• 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.

E• 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

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

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!

ENCONTRO DE CASAIS: O Ministério
da Família convida os irmãos para o
encontro de casais, que ocorrerá no dia
30/09/2017, às 19:00h, na chacará dos
irmãos Altamir e Miriã.

01 a 11/09

Neste domingo, 17/09 No Próximo Domingo, 24/09

Mais de Deus e menos de mim

Daniel  e Nelson
Rosileia
Débora Nascimento
Gláucia e Emanuel
Rosemeire, Louedja e Vitória
Edson e Ivone
Ricardo, Vinicius e Ana Clara
Jhonas e José Paulo
Queomides
Nadir
Marcelo Rodrigues e Alessandro

Isaías:28:14-30:11
Isaías:30:12-33:12
Isaías:33:13-36:22
Isaías:37:1-38:22
Isaías:39:1-41:16
Isaías:41:17-43:13
Isaías:43:14-45:10

Gálatas 3:23-4:31
Gálatas 5:1-12
Gálatas 5:13-26
Gálatas 6:1-18
Efésios 1:1-23
Efésios 2:1-22
Efésios 3:1-21

Salmo 62:1-12
Salmo 63:1-11
Salmo 64:1-10
Salmo 65:1-13
Salmo 66:1-20
Salmo 67:1-7
Salmo 68:1-18

Provérbios 23:19-21
Provérbios 23:22
Provérbios 23:23
Provérbios 23:24
Provérbios 23:25-28
Provérbios 23:29-35
Provérbios 24:1-2

Paulo Lôbo e Jeferson
Oliene
Dinalva
Tânia Naves e Alice
Adriana, Priscila e Jucilene
Edson e Ivone
Valdivino, Vanessa e Mayara
Silvio e Wélida
Paulo Jos ŕ
Valmi
Antônio Cruz e Elisaldo

É fato que todos os crentes querem ter mais de Deus em suas vidas. Mas, o
que você está fazendo para ter esse benefício? Qual é o lugar que Deus ocupa em sua
vida? João Batista tinha uma influência entre o povo e com Jesus. No entanto ele disse:
“Convêm que ele cresça e que eu diminua”. Significa ser menos de si mesmo, ou seja,
quando a vontade, os sonhos, os projetos, o meu ser não são meus, mas do Senhor.

Ser menos é fazer das palavras de Jesus no Getsêmani o legado de vida: “Pai,
se queres afasta de mim este cálice; todavia não se faça a minha vontade mas a tua”.
Jesus mostrou na prática quando sou menos de mim.

Sou mais de Deus quando renuncio a mim mesmo. Isso representa uma
disposição voluntária de renunciar direitos, privilégios, reconhecimentos e aceitar o
senhorio de Cristo em todas as áreas da minha vida. Jesus disse: “... se alguém quer vir
após mim, negue a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me”.

Sou mais de Deus quando aceito ser submisso.  A submissão é o segredo para
ser feliz com Deus. Davi tem exemplos feios, negativos e reprováveis. Deus disse de um
rei: “Achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade”. Esse
é um registro de submissão.

Sou mais de Deus quando vivo em santidade.
Sou mais de Deus quando escolho servir.
Sou menos de mim quando não aprecio o pecado. Escolho fugir dele porque

tenho compromisso com Cristo e o Seu corpo.
Sou menos de mim quando morro para mim mesmo. Quando mortifico o meu eu

dominante, o senhor dos desejos e das vontades. É uma radical decisão. Jesus disse:
“quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á, mas quem perde a sua vida por amor de mim,
achá-la-á”.

Sou menos de mim quando entrego ao Senhor o direito da minha vida. Agora
o governo passa a ser dele. Ele é Senhor e Salvador. Posso afirmar que: “Já estou
crucificado com Cristo; e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim”. Escolha ser mais
de Deus e menos de você mesmo.

De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

Leitura Bíblica da Semana

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.

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!

29% Realizado



Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio Instrumental
Recitativo Bíblico “Lucas 9.23”

Canto Congregacional “Jesus, Te entronizamos”

Oração Visitantes, Bens e Vidas
Igreja em Ação Ministério das Comunicações
Participação Musical
Tema:

Divisa:

Momento de Oração

Cânticos “Quem nos separará”, “Seja engrandecido” e “Oferta de amor”
Consagração de dízimos e ofertas
Oração pelo culto infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Leitura Bíblica “João 3.30”

Mensagem “Mais de Deus e menos de mim”, Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Mais de Cristo (364 HCC)”

Oração
Poslúdio Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min Noite - 19h

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 nosso direitos ao Senhor.

Processional                      Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Comunicações Ministério das Comunicações
Prelúdio Instrumental
Recitativo Bíblico “João 3.35-36”

Cânticos “Adorador” e “Aleluia, salvação e glória”
Momento de Oração

Consagr ação de dízimos e of er t as “Crer e observar (465 HCC)”

Oração
Expediente “Leitura e aprovação da  Ata anterior”
Ordem do dia

Cântico “Trabalho Cristão (422 CC)”

4. Leitura e aprovação da Ata
Oração
Poslúdio Instrumental

1. Ore agradecendo a Deus a oportunidade de que temos de culto ao Senhor;
2. Ore pedindo pelas pessoas da nossa cidade, para que creiam em Jesus;
3. Ore para que tenhamos convicção e prazer de que devamos obedecer ao Senhor.

“O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas suas mãos.
Quem crê no Filho tem a vida eterna; quem, porém, mantém-se em desobediência ao

Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus.”

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

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas;
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas;

2. Outros Assuntos;
3. Parecer da Comissão de Membros.

“É necessário que ele cresça e eu diminua.”

1- Em Jesus confiar, suas leis observar,
é trilhar um caminho de paz. Satisfeitos,
guardar o que ele ordenar
Alegria perene nos traz.

Crer e observar. Tudo quanto ordenar;
O fiel obedece. Ao que Cristo mandar!

2- Ao andarmos com  Deus, recebemos dos
céus direção e conforto sem par. Nem
tristeza, nem dor, nem a prova
maiorpoderão nossa fé abalar.

3- Inefável prazer é Jesus conhecer,
e ser crente zeloso e leal. Sua voz s
empre ouvir, Suas ordens cumprir,
é ter bênção constante e real.

4- Resolutos, Senhor, e com todo fervor,
Os teus passos queremos seguir; Teus
preceitos guardar, o teu nome exaltar,
sempre a tua presença sentir.

1- Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus;
Com o Mestre seguir no caminho dos céus;
Com o seu bom conselho o vigor renovar
E fazer prontamente o que Cristo mandar!

2- Vamos nós trabalhar, os famintos fartar,
Para a fonte os sedentos depressa levar;
Só na cruz do Senhor nossa glória será,
Pois Jesus salvação pela graça nos dá!

3- Vamos nós trabalhar para Cristo, o Senhor;
Contra o reino das trevas será vencedor;
Ele, então, para sempre exaltado será,
Pois real salvação pela graça nos dá!

4- Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus,
Que coroa real nos dará lá nos céus;
Na mansão dos fiéis o descando será,
Pois Jesus salvação pela graça nos dá!

No labor, com fervor, a servir a Jesus. Com esperança e
fé e com oração, Até que volte o Redentor.

1- Mais de Cristo eu quero ver,
Mais do seu amor obter,
Mais da sua compaixão,
Mais da sua mansidão.

2-  Mais de Cristo compreender,
Quero a Cristo obedecer,
Sempre perto dele andar,
Seu amor manifestar.

Mais, mais de Cristo.
Mais, mais de Cristo.
Mais do seu puro e santo amor,
Mais do meu Mestre e Salvador.

3- Mais de Cristo transmitir,
os seus passos vou seguir;
imitando seu viver,
vou seu reino promover.

“Jesus Transformação e Vida”

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

A ti fazemos um trono de louvores   (3x)
oh vem Jesus e toma o teu lugar     (2x)

Jesus te entronizamos,
declaramos que és Rei (que és Rei)

tu estás no meio de nós
te exaltamos com louvores



Noite - 19hManhã - 10h25min
“Jesus, Te entronizamos”

“Quem nos separará”

“Seja engrandecido”

“Oferta de Amor”

“Mais de Cristo (364 HCC)”

“Adorador”

“Aleluia, salvação e glória”

“Crer e observar (465 HCC)”

“Trabalho cristão (422 CC)”

1- Em Jesus confiar, suas leis observar,
é trilhar um caminho de paz. Satisfeitos,
guardar o que ele ordenar
Alegria perene nos traz.

Crer e observar. Tudo quanto ordenar;
O fiel obedece. Ao que Cristo mandar!

2- Ao andarmos com  Deus, recebemos dos
céus direção e conforto sem par. Nem
tristeza, nem dor, nem a prova
maiorpoderão nossa fé abalar.

3- Inefável prazer é Jesus conhecer,
e ser crente zeloso e leal. Sua voz s
empre ouvir, Suas ordens cumprir,
é ter bênção constante e real.

4- Resolutos, Senhor, e com todo fervor,
Os teus passos queremos seguir; Teus
preceitos guardar, o teu nome exaltar,
sempre a tua presença sentir.

1- Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus;
Com o Mestre seguir no caminho dos céus;
Com o seu bom conselho o vigor renovar
E fazer prontamente o que Cristo mandar!

2- Vamos nós trabalhar, os famintos fartar,
Para a fonte os sedentos depressa levar;
Só na cruz do Senhor nossa glória será,
Pois Jesus salvação pela graça nos dá!

3- Vamos nós trabalhar para Cristo, o Senhor;
Contra o reino das trevas será vencedor;
Ele, então, para sempre exaltado será,
Pois real salvação pela graça nos dá!

4- Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus,
Que coroa real nos dará lá nos céus;
Na mansão dos fiéis o descando será,
Pois Jesus salvação pela graça nos dá!

No labor, com fervor, a servir a Jesus. Com esperança e
fé e com oração, Até que volte o Redentor.

Jesus te entronizamos,
declaramos que és Rei (que és Rei)

tu estás no meio de nós
te exaltamos com louvores

A ti fazemos um trono de louvores   (3x)
oh vem Jesus e toma o teu lugar     (2x)

1- Mais de Cristo eu quero ver,
Mais do seu amor obter,
Mais da sua compaixão,
Mais da sua mansidão.

2-  Mais de Cristo compreender,
Quero a Cristo obedecer,
Sempre perto dele andar,
Seu amor manifestar.

Mais, mais de Cristo.
Mais, mais de Cristo.
Mais do seu puro e santo amor,
Mais do meu Mestre e Salvador.

3- Mais de Cristo transmitir,
os seus passos vou seguir;
imitando seu viver,
vou seu reino promover.

Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertencem ao nosso Deus.
Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertencem ao nosso Deus.

Canta aleluia, vem dar-lhe glórias, exaltai seu nome, Jesus é o Rei dos reis.
Canta aleluia, vem dar-lhe glórias, exaltai seu nome, Jesus é o Rei dos reis.

Esta canção é só para Ti
Tu és o motivo primeiro
Do meu louvor, da adoração
Do meu amor mais sincero
Levanto minhas mãos no santuário
Elevo minha voz para cantar
De toda Tua glória e majestade
E graça, que me fazem declarar

Tu és o meu Senhor (és o meu Rei)
A Teus pés estou (prostrado, ó Deus)
Eu quero te servir (com o que sou)
Como adorador (adorador)
Como adorador (adorador)

Levanto minhas mãos...

Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição.
Fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo?

Porque eu estou bem certo, de quem nem morte nem vida,
nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir,

nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura,
Poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor.

Que está em Jesus Cristo...

Nada, nada, poderá nos separar, nada, nada, poderá nos separar,
do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor,

que está em Jesus Cristo, nosso Senhor.

Aleluia (aleluia), aleluia, (aleluia),  Aleluia, louvemos ao Senhor.
Aleluia (aleluia), aleluia, (aleluia),  Aleluia, louvemos ao Senhor.

Seja engrandecido, óh Deus da minha vida, tú és o Deus da minha salvação,
és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. (2x)

Aleluia (aleluia), te louvo (te louvo), pois sei que sobre todos és Senhor.
Aleluia (aleluia), te louvo (te louvo), pois sei que sobre todos És Senhor.

Venho, Senhor, minha vida oferecer
como oferta de amor e sacrifício.
Quero minha vida a Ti entregar
como oferta viva em teu altar.

Pois, pra te adorar foi que eu nasci,
cumpre em mim o Teu querer,
faze o que está em teu coração
e que a cada dia, eu queira mais e mais
estar ao Teu lado, estar ao teu lado,
estar ao teu lado, Senhor.


