Informativo
ANIVERSARIANTES: 08 - Daniel
Ferreira de Lima; Josmari Duarte Gonçalves
da Silva; 10 - Henrique Pessoa Medeiros;
11- Mikaella de Souza Nascimento; 12 Rita Gabriel dos Anjos Oliveira; 13 - Cícera
Miranda dos Santos Silva. Casamento:
09 - Hudson e Fernanda; 12 - Nilson e
Reijane. Parabéns!
MEU PRESENTE PARA PIBS: Durante
este mês de outubro, será arrecada a oferta
do meu presente (mesas redondas e
toalhas para a quadra) para PIBS. Os
envolopes estrão nos bancos.
Participem!
CANTATA DE NATAL CORO JOVEM:
Iniciamos os ensaios para a Cantata de
Natal, às 17h. Interessados procurar a
Elaine Rodrigues. 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 02/10 o
valor de R$ 21.671,00 O nosso alvo é de R$
28.000,00.
ALMOÇO ESPECIAL: Hoje terá o almoço
aqui na Igreja, promovido pelo
departamento infantil. Compre seu ingresso
com os irmãos Sinval, Áurea ou
professores da EBD. Participem!
DIA DAS CRIANÇAS: Encerram hoje as
inscrições para as Programações das
Crianças. Informações nos murais. Inscreva
sua criança e participe!

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
09-Segunda
10-Terça
11-Quarta
12-Quinta
13-Sexta
14-Sábado
15-Domingo

Jeremias12:1-14:10
Jeremias14:11-16:15
Jeremias 16:16-18:23
Jeremias 19:1-21:14
Jeremias 22:1-23:20
Jeremias 23:21-25:38
Jeremias 26:1-27:22

I Tessalonicenses 1:1-2:9
I Tessalonicenses 2:10-3:13
I Tessalonicenses 4:1-5:3
I Tessalonicenses 5:4-28
II Tessalonicenses 1:1-12
II Tessalonicenses 2:1-17
II Tessalonicenses 3:1-1

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

79:1-13
80:1-19
81:1-16
82:1-8
83:1-18
84:1-12
85:1-13

Provérbios 24:30-34
Provérbios 25:1-5
Provérbios 25:6-7
Provérbios 25:8-10
Provérbios 25:11-14
Provérbios 25:15
Provérbios 25:16

Escala de Serviços
Neste domingo, 08/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 7:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Recepção:
¨Segurança:

No Próximo Domingo, 15/10

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
Valmi
Paulo Lôbo e Givanildo

Alessandro e Jeferson
Oliene
Letícia
Tânia Franklin e Gabriela
Diná, Juclene e Adriana
Valdivino e Maria Alves
Valdivino, Vanessa e Josy
Peterson Guedes e Jhonatas
Nelson dos Santos
Nadir
Adalberto e Elias Monteiro

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
90 % realizado

0%

01 a 30/09

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

Por meio da Igreja
Somos membros do corpo de Cristo, com diversidade, papéis diferentes e com
algo em comum: uma pluralidade de membros chamada igreja. Como nos encaixamos no
plano de Deus para viver esse corpo? Deus torna o Seu plano compreendido para o
mundo através da igreja.
Nós, que recebemos a Cristo Jesus como Salvador e Senhor, nos tornamos
colaboradores da obra que Ele veio realizar. Somos parte da equipe, do ministério de
Jesus, destinada a transformar o mundo. O tempo para isso é curto! Foi o que disse
Jesus: “Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz”.
A luz era temporária. A oportunidade dos discípulos serem instruídos passaria,
e eles seriam surpreendidos pela noite da oportunidade perdida e pelo desespero de
não estarem prontos para a continuidade da obra. Aquele dia era o fim do ministério de
Jesus dirigido ao mundo, continuá-lo era tarefa dos discípulos.
A igreja recebeu a tarefa de compartilhar as Boas Novas. Ela está vinculada ao
eterno propósito de Deus. A igreja é de vital importância para tornar conhecida “a
dispensação do mistério de Deus” e “a sua multiforme sabedoria”. É uma obra que só a
igreja poderá fazer. Cada membro tem uma obra especial a fazer como parte da vida
integral da igreja.
A igreja é responsável por compartilhar as boas novas. Somos a equipe chamada
igreja, comissionada a transformar o mundo, a partir da nossa cidade, que é o nosso
tremendo desafio. Deus não tem outro método para alcançar os perdidos. Ele só tem a
igreja, eu e você. Portanto, não temos como fugir.
É necessário que façamos a obra daquele que nos enviou. Venho desafiá-lo a
ser uma maior benção para a igreja e para Deus; a prestar um serviço construído a partir
de relacionamentos intencionais, em agregar pessoas, interceder por elas, ensinar-lhes
a Palavra, solicitar contas da vida cristã, zelar ou cuidar das pessoas.
Acima foi descrito as raízes do PGM, algo que muda o curso da nossa dinâmica
de vida cristã e nos faz produtivos no cumprimento da Grande comissão. Tudo isso, só
acontece por meio da igreja, e a igreja somos nós.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 44
Sobradinho, 08 de Outubro 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 de Comunicações
Instrumental
“João 1.14”

“E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a
sua gloria, como a glória do unigênito do Pai.”

Cânticos
Recitativo Bíblico

“Vim para adorar-te” e “Cantarei teu amor”
“I Pedro 2.9”

Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade
exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das
trevas para sua maravilhosa luz.

Hino Congregacional
Momento de Oração

“Filhos da Luz (390 HCC)”

1. Peça ao Senhor por uma ampla consciência de que devemos nos tornar filhos da luz;
2. Ore por uma igreja responsável por compartilhar o Evangelho;
3. Ore por uma igreja presente na luta pelo resgate das pessoas..

Consagração de dízimos e ofertas
Estamos todos congregados aqui.
Certamente abençoados também.
Há um clima, uma esfera de amor,
Uma força que se move entre nós.

“Igreja”
Algo novo Deus está por fazer,
com este povo a quem muito quer bem.
Seu Espírito Ele já derramou,
uma igreja forte edificou.

“Efésios 3.8-11”

Cristo, e demonstra a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos
esteve oculto em Deus, que tudo criou,
TODOS: para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada, por meio da igreja, aos
principados e potestade nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em
Cristo Jesus nosso Senhor.

“Por meio da Igreja”

Pr. Washington Luiz da Silva
“É teu povo”

É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande.
Exaltamos teu doce nome pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus,
Pois és santo. Sim, és digno, de louvor e de ser adorado.
És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor!

Oração
Poslúdio

Instrumental
“Romanos 5.8”

Mas Deus dá prova do seu amor para conosco em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo
morreu por nós.

Cânticos

“Saudai o nome de Jesus (56 HCC)”

1- Saudai o nome de Jesus.
3- Ó perdoados por Jesus,
Arcanjos, vos prostrai.
Alegres adorai,
Arcanjos, vos prostrai.
Alegres adorai.
O Filho do glorioso Deus
O Deus de paz, o Deus de luz
com glória, glória, glória, glória
com glória coroai.
2- Ó escolhida geração
Do bom, eterno Pai.
Do bom, eterno Pai,
O grande autor da salvação

4- Ó tribos, raças e nações,
Ao Rei divino honrai,
Ao Rei divino honrai.
A quem quebrou os vis grilhões

Oração
Participação Musical
Momento de Oração

Visitantes, Bens e Vidas
“Coro Feminino”

1. Ore ao Senhor pelo resgate da humanidade separada de Deus;
2. Ore pelo perdão e salvação das pessoas que precisam de um encontro com Cristo;
3. Ore para que as pessoas creiam em Jesus.

“Coro Feminino”
“Jão 3.16”

Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.

PASTOR: ... A mim [...] foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de

Mensagem
Cântico

Instrumental

Participação Musical
Recitativo Bíblico

Pra louvor de Tua glória, vem Senhor Tua história
escrever, através de nossass vidas.
Teu querer desejamos, cumpre em nós os Teu planos.
Vem Senhor e reina hoje aqui.
Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, e reina hoje aqui.

Texto Bíblico

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental

Cânticos
“Toda a natureza (54 HCC)”, “Reina em mim” e “Digno és de Glória”
Consagração de dízimos e ofertas
Oração pelo culto infantil
(Crianças de 4 a 7 anos)
Texto Bíblico
“João 3.1-9”
Mensagem
“Uma ponte entre Deus e o homem” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional
“Cristo me amou e me livrou (462 HCC)”
1. Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus,
já me achava sem vigor, a perecer sem luz;
meu estado Cristo viu, e me estendeu a mão
e salvar-me conseguiu da perdição.

2. Minha vida, todo o ser quero lhe consagrar.
Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar e a
mensagem transmitir aos que perdidos são.Vou
ao meu Senhor servir com gratidão.

Cristo me amou e me livrou.
O seu imenso amor me transformou.
Por seu poder e seu querer,
Cristo, meu Salvador, me libertou.

Oração
Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min
“Vim para adorar-te”

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

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.

“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.

“Filhos da Luz (390 HCC)”
1- Filhos da luz, que tendes salvação,
Amados do Senhor, vivei com fé,
Amor e retidão, vivei pra seu louvor.
Já tendes certa a vossa herança,
Cantai, alegres, na esperança,
Cantai, alegres, na esperança,
Andando em luz, andando em luz.

2- Filhos da luz, nascidos sois de Deus:
Fugi de todo mal.
Com santo zelo caminhai aos céus,
À casa paternal.
A toda hora vigiando
E sempre o tempo aproveitando,
E sempre o tempo aproveitando,
Andai na luz, andai na luz.

3- Filhos da luz, em santidade e paz
Vós precisais andar, pedindo auxílio
Certo e eficaz, pois tendes de lutar
Contra inimigos arrojados.
Estai, então, bem preparados,
Estai, então, bem preparados,
Vivendo em luz,
Vivendo em luz.

4-Filhos da luz, quando afinal voltar
O vosso bom Senhor, bendito o servo
Que ele então achar servindo-o com amor.
Pois, com prazer no céu entrando,
Os salvos cantam exaltando,
Os salvos cantam exaltando,
Ao Deus de luz,
Ao Deus de luz.

“Igreja“
Estamos todos congregados aqui.
Certamente abençoados também.
Há um clima, uma esfera de amor,
Uma força que se move entre nós.

Algo novo Deus está por fazer,
com este povo a quem muito quer bem.
Seu Espírito Ele já derramou,
uma igreja forte edificou.

Pra louvor de Tua glória, vem Senhor Tua história
escrever, através de nossass vidas.
Teu querer desejamos, cumpre em nós os Teu planos.
Vem Senhor e reina hoje aqui.
Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, e reina hoje aqui.

“É teu povo”
É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande.
Exaltamos teu doce nome pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus,
Pois és santo. Sim, és digno, de louvor e de ser adorado.
És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor!

Noite - 19h
“Saudai o nome de Jesus (56 HCC)”
1- Saudai o nome de Jesus.
3- Ó perdoados por Jesus,
Arcanjos, vos prostrai.
Alegres adorai,
Arcanjos, vos prostrai.
Alegres adorai.
O Filho do glorioso Deus
O Deus de paz, o Deus de luz
com glória, glória, glória, glória
com glória coroai.
2- Ó escolhida geração
Do bom, eterno Pai.
Do bom, eterno Pai,
O grande autor da salvação

4- Ó tribos, raças e nações,
Ao Rei divino honrai,
Ao Rei divino honrai.
A quem quebrou os vis grilhões

“Toda a natureza (54 HCC)”
Toda a natureza me fala do meu Deus;
árvores e frutos são todos seus.
O céu, o mar, as flores
e as noites de luar,
sempre que os contemplo, paro pra pensar.

Quem sou eu, ó Pai, pra merecer tamanho
amor? Sim, tenho a resposta:
Eu nada sou, Senhor, eu nada sou.
Mas teu amor me transformou,
tornou-me um novo ser.
Quero estar contigo e no céu viver.

“Reina em mim”
Sobre toda a terra Tu és o Rei.
Sobre o meu pensar, tudo que eu falar
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol.
Faz-me refletir a beleza que há em Ti.
Uma coisa só meu desejo é:
Tu és para mim mais que tudo aqui.
vem reinar em mim, Senhor.
Vem reinar em mim, Senhor.
Reina em mim com Teu poder.
Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus.
Tu és o Senhor de tudo o que sou.
Vem reinar em mim, Senhor.

“Digno és de Gloria”
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.

“Cristo me amou e me livrou (462 HCC)”
1. Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus,
já me achava sem vigor, a perecer sem luz;
meu estado Cristo viu, e me estendeu a mão
e salvar-me conseguiu da perdição.

2. Minha vida, todo o ser quero lhe consagrar.
Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar e a
mensagem transmitir aos que perdidos são.Vou
ao meu Senhor servir com gratidão.

Cristo me amou e me livrou.
O seu imenso amor me transformou.
Por seu poder e seu querer,
Cristo, meu Salvador, me libertou.

