Informativo
ANIVERSARIANTES: 28 - Marlúcia
Farias Purgas Menezes; 29 - Raimunda
Teles Martins. Casamento: 28 - Izaque e
Elza . Parabéns!

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!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos cultos
de oração nas quartas-feiras, às 19h55.
Venha e Deus surpreenderá você.
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.
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 17/09 o
valor de R$ 20.992,50. O nosso alvo é de R$
28.000,00.

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 45:11-48:11
Isaías 48:12-50:11
Isaías 51:1-53:12
Isaías 54:1-57:13
Isaías 57:14-59:21
Isaías 60:1-62:5
Isaías 62:6-65:25

Efésios 4:1-16
Efésios 4:17-32
Efésios 5:1-33
Efésios 6:1-24
Filipenses 1:1-26
Filipenses 1:27-2:18
Filipenses 2:19-30

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

68:19-35
69:1-18
69:19-36
70:1-5
71:1-24
72:1-20
73:1-28

Provérbios 24:3-4
Provérbios 24:5-6
Provérbios 24:7
Provérbios 24:8
Provérbios 24:9-10
Provérbios 24:11-12
Provérbios 24:13-14

Escala de Serviços
Neste domingo, 24/09
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 7:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Recepção:
¨Segurança:

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

ATIVIDADES REGULARES
No Próximo Domingo, 01/10 • DOMINGO
- Escola Bíblica às 9h.
Wellington e Clesson
Oliene
Robertina
Karina Mondiane e Vanessa
Fernanda, Mada e Luciana
Joaquim e Evenita
Josy, Henrique e Daniel
Maria Clara e Valdivino M.
Paulo Lôbo
Shaula
Ismeraldo e Marivam

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
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

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!

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

Salmo 1 - O justo e o ímpio
“O Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à
destruição.” (Salmo 1.6)
A literatura de sabedoria faz uma distinção clara entre “o justo” e “o ímpio”,
além de comparar a sorte presente e o destinho futuro de cada um. Com isso, o salmista
antecipa o ensino de Jesus sobre os dois caminhos - Ou as pessoas seguem pelo
caminho largo, que leva à destruição, ou vão pelo caminho estreito, que leva à vida (Mt
7.13-14/0.
Os justos prosperarão, embora nem sempre materialmente. Eles são cuidadosos
ao escolher as pessoas com quem andam e buscam por conselhor. Eles têm prazer na lei
de Deus e contantemente meditam nela. Certamente o povo de Deus continua
desfrutando dessa experiência. A meditação diária na Bíblia é o nosso incessante prazer.
Por isso, somos como árvore plantada junto às águas, e desfrutamos de perpétuo
refrigério, alimento e prosperidade.
Mas os ímpios, ao contrário, “perceberão”. Em vez de serem como árvore
frutífera e saudável, eles “são como palha que o vento leva”, uma cena bastante comum
na Palestina. O trigo era debulhado numa superfície dura e plana, sobre um monte, e
exposta ao vento. O trigo era erguido por pás e jogado para cima. Os grãos preciosos
então caíram e eram colhidos, enquanto que as palhas leves eram espalhadas ao vento.
Como disse João Batista acerca do Messias, “Ele traz a pá em sua mão e limpará sua
eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga”
(Mt 3.12).
Os ímpios são como palha, pois são secos, inúteis e facilmente levados ou
queimados. A árvore está firmemente plantada, porém a palha é instável. A firmeza
deveria ser uma característica marcante do povo de Deus.
Extraído do Livro de John Stott
Meditações diárias de Gênesis a Apocalipse

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - SETEMBRO - 2017
59 % realizado

0%

01 a 18/09

100 %
do orçado

Boletim Dominical N° 42
Sobradinho, 24 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
“Salmo 148.13”

“Louvem eles o nome do Senhor, pois só o seu nome é excelso; a sua glória é acima da
terra e do céu”

Cânticos
Momento de Oração

“Aqui viemos te adorar” e “Ao que está assentado”

1. Pedir a Deus que nos ajude a anunciar a Sua salvação ao perdidos;
2. Pedir a Deus que nos ajude a sermos obedientes ao princípio do discipulado;
3. Pedir a Deus para sermos uma igreja simples que ame as pessoas.

Recitativo Bíblico

“Isaías 37.16 e Salmo 145.13”

DIRIGENTE: Tu, só tu, és o Deus de todos os reinos da terra; Tu fizeste o céu e a terra.
TODOS:

O teu reino é um reino eterno; o teu domínio dura por todas as gerações.

Consagração de dízimos e ofertas

“Fonte és Tu de toda benção (17HCC)

Fonte Tu de toda benção, vem o canto me inspirar,
Dons de Deus que nunca cessam, quero em alto som louvar!
Oh! ensina o novo canto dos remidos lá na cruz
Ao Teu servo e ao povo santo prá louvarmos Te bom Deus!

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Instrumental
“Romanos 10.9-10”

“Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que
Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo; pois é com o coração que se crê para
a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação.”

Canto Congregacional

“Ele é meu e teu Senhor (202HCC)”

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.

2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos; é segura, pois ele é Senhor
ele é meu e também teu Senhor.

Oração
Visitantes, Bens e Vidas
Igreja em Ação
Ministério das Comunicações
Apresentação
“Vídeo”
Tema: “Jesus Transformação e Vida”
Divisa: “Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens.”
(Tito 2.11)

Sim meu Deus a Ti adoro, pois Jesus me socorreu.
E por Sua graça espero, transportar-me para o céu!

Participação Musical
Momento de Oração

1. Clamar a Deus para que alivie a dor dos que estão sofrendo;
2. Clamar a Deus para que renove as forças daqueles que estão angustiados;
3. Louvar a Deus pois Ele sempre transforma nosso choro em alegria.

Eu perdido procurou-me, longe do meu Deus, sem luz;
Maculado e vil lavou-me, com Seu sangue o bom Jesus!
Devedor à Tua Graça, cada dia e hora sou.
Teu desvelo sempre faça com que eu ame a Ti Senhor!

Participação Musical
Recitativo Biblico

Eis minha alma vacilante, toma-a prende-a com amor;
Para que ela a todo instante, glorifique a Ti Senhor!

Mensagem
Cântico

Pr. Aldo Gléria
“Crer e observar (465 HCC)”

1- Em Jesus confiar, suas leis observar, é
trilhar um caminho de paz. Satisfeitos,
guardar o que ele ordenar Alegria perene
nos traz.
3- Inefável prazer é Jesus conhecer, e ser
crente zeloso e leal. Sua voz sempre ouvir,
Suas ordens cumprir, é ter bênção
constante e real.

2- Ao andarmos com Deus, recebemos dos
céus direção e conforto sem par. Nem tristeza,
nem dor, nem a prova maior poderão nossa fé
abalar.
4- Resolutos, Senhor, e com todo fervor,
Os teus passos queremos seguir; Teus
preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre
a tua presença sentir.

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

Oração
Poslúdio

“Coro Infanto-juvenil”

Instrumental

“Coro Infanto-juvenil”
“Salmo 86.9-12”

DIRIGENTE: Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão diante de ti, Senhor, e
glorificarão teu nome.
HOMENS: Pois tu és grande e operas maravilhas. Somente tu és Deus.
MULHERES: Senhor, ensina-me teu caminho, e andarei na tua verdade; prepara meu
coração para temer o teu nome.
Senhor, meu Deus, eu te louvarei de todo meu coração e glorificarei teu
TODOS:
nome para sempre.

Cânticos
“Agnus Dei”, “Somente a um Deus assim” e “ Eu me alegro em Ti”
Oração de consagração pelos dízimos e ofertas
Oração pelo culto infantil
(Crianças de 4 a 7 anos)
Mensagem
Pr. Aldo Gléria
Canto Congregacional
“Tu somente é Deus”
Oração
Poslúdio
Instrumental

Manhã - 10h25min
“Aqui Viemos te Adorar”
Aqui viemos te adorar, ó Cristo
e proclamar o teu poder;
nos levantamos para o teu louvor,
Senhor Jesus, Rei Salvador.

Aqui viemos por amor, ó Cristo,
aceita a nossa adoração;
que a nossa vida no altar de Deus,
confirme a nossa oração.

Noite - 19h
“Ele é meu e teu Senhor (202 HCC)”
1- Se os problemas parecem não ter solução,
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
quando as mágoas inundam o teu coração,
abre teu coração e recebe a Jesus.
há alguém que atende a tua oração:
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
Pois é ele teu Mestre e Senhor.
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
é segura, pois ele é Senhor
ele é meu e também teu Senhor.

“Agnus Dei”

“Ao que esta assentado”
Ao que está assentado
No trono e ao Cordeiro
seja o louvor, e a honra,
E a glória, e o domínio,
Pelos séculos dos séculos, amém.

“Fonte és Tu de toda Benção (17 HCC)”
Fonte Tu de toda benção, vem o canto me inspirar,
Dons de Deus que nunca cessam, quero em alto som louvar!
Oh! ensina o novo canto dos remidos lá na cruz
Ao Teu servo e ao povo santo prá louvarmos Te bom Deus!
Sim meu Deus a Ti adoro, pois Jesus me socorreu.
E por Sua graça espero, transportar-me para o céu!
Eu perdido procurou-me, longe do meu Deus, sem luz;
Maculado e vil lavou-me, com Seu sangue o bom Jesus!
Devedor à Tua Graça, cada dia e hora sou.
Teu desvelo sempre faça com que eu ame a Ti Senhor!
Eis minha alma vacilante, toma-a prende-a com amor;
Para que ela a todo instante, glorifique a Ti Senhor!

“Crer e obsevar (465 HCC)”
1- Em Jesus confiar, suas leis observar, é
trilhar um caminho de paz. Satisfeitos,
guardar o que ele ordenar Alegria perene
nos traz.
3- Inefável prazer é Jesus conhecer, e ser
crente zeloso e leal. Sua voz sempre ouvir,
Suas ordens cumprir, é ter bênção
constante e real.

2- Ao andarmos com Deus, recebemos dos
céus direção e conforto sem par. Nem tristeza,
nem dor, nem a prova maior poderão nossa fé
abalar.
4- Resolutos, Senhor, e com todo fervor,
Os teus passos queremos seguir; Teus
preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre
a tua presença sentir.

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

Aleluia, aleluia. Poderoso senhor nosso deus.
Aleluia, aleluia. Poderoso senhor nosso deus.
Aleluia. Santo, santo.
É o Senhor Deus poderoso
Digno de louvor. Digno de louvor.

Tu és santo, santo.
É o Senhor Deus poderoso.
Digno de louvor, Digno de louvor.
Amém

“Somente a um Deus assim”

Eu jamais me curvarei,
nem louvor darei a homem.
para rei ou reino algum,
jamais darei meu coração ou cantarei.

Somente a um Deus assim eu dirijo
meu louvor, e toda a minha fé.
Ao único Rei dos reis meus joelhos
dobrarei. Tudo lhe darei. (2x)

O desejo do coração,
a lealdade e a devoção,
vão servir aquEle
que morreu naquela cruz.

Ao Deus criador, Jesus que me salva,
Redime e restaura, revive e renova...
Somente a um Deus assim
darei meu louvor

“Eu me alegro em Ti”

A Ti bendirei pra sempre.
Não há outro a quem eu ame.
Em Ti confiarei Senhor.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu não terei do que ter medo.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:
Tu és meu Deus Protetor, meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte todo tempo meu socorro vem de Ti.

“Tu somente és Deus”
Tu não És um Deus criado por mãos de alguém
És um Deus que não depende de nada e ninguém
És um Deus que não precisa do que podemos dar
Tu És Deus e sempre Tu serás

Não vai mudar (não vai mudar)
Não vai falhar (não vai falhar)
Jamais irá se abalar (Jamais irá se abalar)
Repete

Tu somente És Deus
Não há outro igual
Deus da criação que no trono está
Mas eu sei se vou bem ou vou mal
Que seguro estou sempre em Tuas mãos

Sim, Tu somente És Deus
Não há outro igual
Deus da criação que no trono está
Mas eu sei se vou bem ou vou mal
Que seguro estou sempre em Tuas mãos

Não há nada que detenha o Teu poder
E o Teu eterno nome nunca passará
És um Deus fiel e digno de todo o meu louvor
Tu És Deus e sempre Tu serás

Bem antes de existir Tu eras o que És
O soberano Deus Princípio e o fim
Potente eterno Pai O triuno Deus
Fiel o grande Eu Sou Cordeiro e Leão

Meu Deus é Senhor (Não há Deus maior) Sempre cantarei que é Senhor (Digno de Louvor)
Em tudo posso ver que Deus é Senhor (Eu posso ver que Deus é Senhor)
(Meu Deus é Senhor)

