Informativo
ANIVERSARIANTES: 29 - Alessandra
Cruz de Matos; 31- Luciana Teixeira Bouças
Mendes, Samuel Barbosa Guedes;01 Darllan de Souza Gusmão Braga; 02 - Maria
de Lourdes Barros Nascimento; 03 - Rosalee
Ribeiro Souza, Larissa Monteiro Vieira de
Macedo; 04 - Jesse Farias Ferreira, Carla
Jurumenha Malaquias. Casamento: 02Ivani e Nelita; 03 - Daniel e Dinair.
Parabéns!

CANTATA DE NATAL CORO JOVEM:
Iniciamos os ensaios para a Cantata de
Natal, às 17h. Interessados procurem a
Elaine Rodrigues. Participem!

MEU PRESENTE PARA PIBS: Durante
este mês de outubro, será arrecadada a
oferta do meu presente (mesas redondas e
toalhas para a quadra) para PIBS. Os
envolopes estarão nos bancos.
Participem!

DATAS COMEMORATIVAS:
Agende e Participe!
08/12 - Aniversário da PIBS.
09/12 - Recital de Natal - Coro Nova Canção.
16/12 - Ágape de Natal.

DIA DE CONVIVÊNCIA: O Min. de
Comunhão convida você para participar.
Será no dia 18/11, às 9h na Chácara
Bonsucesso. Participe, será uma benção!

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
30-Segunda
31-Terça
01-Quarta
02-Quinta
03-Sexta
04-Sábado
05-Domingo

Lamentações 2:20-3:66
Lamentações 4:1-5:22
Ezequiel 1:1-3:15
Ezequiel 3:16-6:14
Ezequiel 7:1-9:11
Ezequiel 10:1-11:26
Ezequiel 12:1-14:11

Hebreus 1:1-14
Hebreus 2:1-18
Hebreus 3:1-19
Hebreus 4:1-16
Hebreus 5:1-14
Hebreus 6:1-20
Hebreus 7:1-17

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

102:1-28
103:1-22
104:1-23
104:24-35
105:1-15
105:16-36
105:37-45

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

26:21-22
26:23
26:24-26
26:27
26:28
27:1-2
27:3

Escala de Serviços
Neste domingo, 29/10
¨Assessoria Culto:
Nelson e Clesson
¨Assessoria EBD:
Oliene
¨Berçário 1:
Débora Nascimento
¨Culto Infantil 4 a 7: Tânia Naves e Alice
¨Culto Infantil 1 a 3: Márcia, Fernanda e Luciana
¨Diáconos:
Rosiléia e Joaquim
¨Projeção/Transm.: Josy, Henrique e Daniel
¨Introdução:
Peterson e Jhonatas
¨Motoristas:
Queomides
¨Recepção:
Gleslia
¨Segurança:
Clesson e Paulo José

No Próximo Domingo, 05/11
Wellington e Francisco
Rosileia
Robertina
Karina e Ana Elisa
Fernanda, Madalena e Luciana
Queomides e Raimunda Teles
Mayra, André e Mria Clara
Magali Calado e Paulo José
Paulo José
Nadir
Marcos Gomes e Ricardo Valverde

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 - OUTUBRO - 2017
68 % realizado

0%

01 a 23/10

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

A Força do Comissionamento
Mateus é o livro dos ensinos de Jesus, é algo que sobressai no capitulo nove,
que é o trabalho do ministério voltado, especificamente, para reunir as multidões. Sobre
elas, duas coisas foram ditas: as multidões são como rebanho devastado – isto é muito
triste! E as multidões são como um campo de colheita que aguarda o segador – isto nos
alegra e nos faz crer que o desafio de missões está em não viver para si mesmo, mas para
Àquele que o alistou e o comissionou para alcançar as multidões prontas a
corresponderem com o Evangelho. Por isso, o Senhor de missões quer seguidores
suficientes para atender a demanda da colheita.
Jesus anseia por pessoas que possam ajudá-lo, dispostas a viverem para a
causa de Cristo, comissionadas, quer para os campos missionários propriamente ditos,
quer na vida secular onde cada um atua, bastando para tanto estarem submissas à
vontade de Deus para descobrir a própria vocação e chamada.
O Senhor quer pessoas que vejam a vida humana como campo de Deus; pessoas
que trabalhem cheias de esperança, considerando a dimensão da colheita; Deus ainda
espera por pessoas que vivam somente para os seus semelhantes e para Deus, cujo
amor que a inspira seja capaz de abstê-la de si mesma, a fim de trabalhar para o Senhor
da colheita. Que, também, sejam pessoas que realmente trabalhem, já que colher é um
trabalho difícil e árduo.
O que faz a força do comissionamento é a inspiração do exemplo de Jesus. Ele
percorria todas as cidade e aldeias como Mensageiro, como Mestre, como Médico. A
sua forte compaixão pelas multidões, também, deve mover o nosso coração.
O comissionamento é forte pelo contraste entre o número dos comissionados
e a imensa seara que falta trabalhadores. Foi assim que Ele disse: “Na verdade, a seara
é grande, mas os trabalhadores são poucos”. Creio na força do comissionamento porque
nos apela a uma vida de intercessão: “Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande
trabalhadores para a sua seara”. Hoje, comissionamos para Guiné Bissau – África,
Cunsa Kolna e quando será você?
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 46
Sobradinho, 22 de Outubro de 2017.

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Comunicações
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicação
Instrumental
Romanos 10.14,15

Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem
não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não
forem enviados? Assim como está escrito: Como são belos os pés dos que anunciam
coisas boas!

Oração de Intercessão
Cânticos
Momento de oração

Quando Deus escolhe alguém e Consagração

1. Agradecer a Deus pelo que fez na vida de Cunsa Kolna;
2. Pedir pelo seu retorno, pela sua família e Igreja;
3. Ore por seu ministério a ser realizado em Guiné-Bissau.

Leitura Bíblica

Mateus 9.35-38; Isaías 6.8; Josué 1.5

Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas,
TODOS:
pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades.
MULHERES: Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e
abatidas, como ovelhas que não têm pastor.
PASTORES: Então disse a seus discípulos: Na verdade, a colheita é grande, mas os
trabalhadores são poucos;
Rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita.
TODOS:
CUNSA
KOLNA:

Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? Quem irá
por nós? Eu disse: Aqui estou eu, envia-me.

TODOS:

Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com
Moisés, assim estarei contigo; não te deixarei, nem te desampararei.

Consagração da Ofertas
Oração de Comissionamento
Participação Musical
Mensagem
Cântico
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.

Missão Batista em Nova Colina
Nossa Gratidão
Palavra de Gratidão e Oração
Poslúdio

Dá-me tua visão (546 HCC)
Silvia Letice
Ana Maria Costa
Eu aceito o desafio (543 HCC)

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".

Magali Rocha da S. Patriarca
Cunsa Kolna
Instrumental

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental

Instrumental
Salmo 72.19

Bendito para sempre o seu glorioso nome e da sua glória se encha toda a terra.

Canto Congregacional

Glorioso és Tu (64 HCC)

1. Salvador, nós te adoramos,
3. Do teu lar de luz e glória à mais
proclamamos Teu amor; Tu és santo
infamante cruz, tu vieste dar a vida
e poderoso, glorioso és tu, Senhor!
pra no redimir, Jesus.
Glorio so, glorioso , glorioso és tu,
Se nho r! Glo rio so , g lor ioso,
glo rioso és tu, Senhor!
2. Redentor, Senhor e Mestre, luz
4. Vem, oh vem, eterno Cristo, Rei
eterna das nações, tu és digno dos
sublime, divinal; vem reinar, e para
louvores de mui gratos corações.
sempre, do teu trono celestial!

Oração
Igreja em Ação
Participação Musical
Momento de Oração

Visitantes, Bens e Vidas
Ministério de Comunicação
Coro PIBS

1. Ore por perdão e quebrantamento no coração;
2. Peça ao Senhor por uma vida de pureza e retidão;
3. Peça ao Senhor que sua vida não só tenha uma mensagem mas que seja a mensagem do
Evangelho.

Participação Musical
Recitativo Bíblico

Coro PIBS
Salmo 96.1-3

Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todos os moradores da terra.
Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome; anunciai de dia em dia a sua salvação.
Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas.

Cânticos
Bendito seja sempre o Cordeiro, Reina em mim e Em espírito e em verdade
Consagração de dízimos e ofertas
Oração pelo culto infantil
(Crianças de 4 a 7 anos)
Mensagem
Cunsa Kolna
Canto Congregacional
Igual a Jesus
Quero ser igual a Jesus.
Caminhar seguro na luz.
Conhecer ao Pai e fazer sua vontade,
Tudo aquilo que Jesus aqui fez
Também quero eu fazer.

Oração
Poslúdio

Demonstrar amor, como Ele mostrou
E também pregar como Ele pregou,
Quero ser exemplo de vida
Como Ele foi pra mim.
Quero ser como Jesus.

Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h

“Quando Deus escolhe alguém”

Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz.
Tudo o que determinou em seu coração. Capacita os chamados,
Fortalece os seus braços, pois a obra é dele e não falhará.
Quando Deus escolhe alguém, bom é obedecer.
Custe o que custar é sempre o melhor.
Ele cumpre a palavra, que diz boa e agradável.
Perfeita é a vontade do senhor.
Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar
E viver como um herdeiro, do que Jesus conquistou
Ele te fez um sonhador, com um propósito, uma visão
E nada vai frustrar os planos do Senhor. Você é um
vencedor.

“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 terra celebra a Ti,
com cânticos de júbilo,
pois tu és o Deus criador.

A honra, a glória, a força
e o poder ao Rei Jesus
e o louvor ao Rei 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.
Abre meus olhos, Dá-me visão, Senhor, Que eu possa aos outros demonstrar
Teu maravilhoso amor.
2- Quantos vivem sem conhecer A tua compaixão!
Que eu mostre, pelo meu proceder, O teu amor e perdão.
3- Minha vida consagro aqui, Perante a tua cruz;
Tudo o que sou pertence a ti. Oh, vive em mim, meu Jesus!

“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".

“Glorioso és Tu (64 HCC)”
1. Salvador, nós te adoramos,
3. Do teu lar de luz e glória à mais
proclamamos Teu amor; Tu és santo
infamante cruz, tu vieste dar a vida
e poderoso, glorioso és tu, Senhor!
pra no redimir, Jesus.
Glorio so, glorioso , glorioso és tu,
Se nho r! Glo rio so , g lor ioso,
glo rioso és tu, Senhor!
2. Redentor, Senhor e Mestre, luz
4. Vem, oh vem, eterno Cristo, Rei
eterna das nações, tu és digno dos
sublime, divinal; vem reinar, e para
louvores de mui gratos corações.
sempre, do teu trono celestial!

“Bendito seja sempre o Cordeiro (80 HCC)”
1- De todas as tribos,
povos e raças,
muitos virão te louvar.
De tantas culturas,
línguas e nações,
no tempo e no espaço,
virão te adorar.

Bendito seja sempre o Cordeiro,
Filho de Deus, raiz de Davi;
bendito seja o seu santo nome,
Cristo Jesus, presente aqui.

2- Remidos, comprados,
do mundo inteiro
muitos virão te louvar.
Teus filhos eleitos,
povo especial,
no tempo e no espaço,
virão te adorar.

“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.

“Em espírito e em verdade”
Em espírito, em verdade
bis
Te adoramos, te adoramos.

}

Rei dos reis e Senhor
bis
Te entregamos nosso viver.

}

Pra te adorar, ó Rei dos reis,
Foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
Meu prazer é te louvar,
Meu prazer é estar nos átrios do Senhor,
Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.

“Igual a Jesus”
Quero ser igual a Jesus.
Caminhar seguro na luz.
Conhecer ao Pai e fazer sua vontade,
Tudo aquilo que Jesus aqui fez
Também quero eu fazer.

Demonstrar amor, como Ele mostrou
E também pregar como Ele pregou,
Quero ser exemplo de vida
Como Ele foi pra mim.
Quero ser como Jesus.

