Informativo
ANIVERSARIANTES: 19- Beatriz Alves
de Souza e Queomides Souza Santos; 22Arthur Monteiro Gomes; 23- Joaquim
Ferreira de Carvalho e Marcelo da Silva
Bezerra Júnior; 25- Davi Marques Darold.
Casamento: 20 - Marivan e Gislaine; 22 Alex e Rosângela . Parabéns!
MEU PRESENTE PARA PIBS: Durante
este mês de novembro, será arrecadada a
oferta do meu presente (mesas redondas e
toalhas para a quadra) para PIBS. Os
envolopes estão nos bancos. Participem!
SÉRIE INTERLÚDIO: No dia 25 de
novembro, às 19h, os alunos e professores
do Curso Livre de Música da PIBS estarão
realizando o Recital para o encerramento
do ano letivo. Você é nosso convidado!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55. Venha e Deus surpreenderá você.
MANANCIAL 2018: Já está disponível!
Não perca a oportunidade de realizar o
culto doméstico com sua família!
DATAS COMEMORATIVAS:
Agende e Participe!
08/12 - às 20h - Aniversário da PIBS.
09/12 - às 12h - Encontro do Pequi.
20h - Musical de Natal Coro
Nova Canção
16/12 - Ágape de Natal.
17/12 - às19h - Cantata de Natal Coro
infanto-juvenil
24/12 - às 19h - Culto de Natal
25/12 - às 19h - Cantata de Natal
31/12 - às 10h25 - Ceia do Senhor
22h - Culto de Ano Novo

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
13-Segunda
14-Terça
15-Quarta
16-Quinta
17-Sexta
18-Sábado
19-Domingo

Ezequiel 40:28-41:26
Ezequiel 42:1-43:27
Ezequiel 44:1-45:12
Ezequiel 45:13-46:24
Ezequiel 47:1 - 48:35
Daniel 1:1-2:23
Daniel 2:24-3:30

Tiago 4:1-17
Tiago 5:1-20
1 Pedro 1:1-12
1 Pedro 1:13-2:10
1 Pedro 2:11-3:7
Tiago 5:1-20
1 Pedro 1:1-12

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

118:19-29
119:1-16
119:17-32
119:33-48
119:49-64
119:1-16
119:17-32

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

28:3-5
28:6-7
28:8-10
28:11
28:12-13
28:6-7
28:8-10

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

Neste domingo, 19/11

No Próximo Domingo, 26/11

Jeferson e Paulo Lôbo

Daniel e Nelson
Oliene
Dinalva
Tânia Franklin e Alessandra
Adriana, Lucilene e Danielle
Deraldo André e Ivone

Rosileia
Letícia
Tânia Naves e Guilherme
Fernanda, Mada, Zuleide
Izaque André e Rosiléia Alves
Ricardo, Vinicius e Ana Clara
Silvio Queiroz e Olinda Machado
Queomide S. Santos
Valmi
Ariosvaldo e Israel

Wéllida e Magali Calado
Paulo Lôbo
Valmi
Queomides e Dájames

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

38% Realizado
0%

01 a 13/11

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

Conhecer a Verdade = Liberdade
“... Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus
discípulos; e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará” (João 8:31-32). Jesus
que tem poder para ler os corações, sabia que muitos judeus que estavam presentes
eram desprovidos de fé, algo insuficiente para torná-los seus verdadeiros discípulos. O
que é preciso para ser discípulo?
Jesus disse que podemos saber algumas coisas. Não temos que passar pela
vida numa neblina da ignorância espiritual. Recebemos de Deus uma mente capaz de
pensar, raciocinar e escolher entre o certo e o errado. Deus apela às nossas mentes, que
são um campo fértil, para conhecer a verdade. Nelas podemos cultivar o conhecimento
do amor de Deus e sua verdade salvadora. Cultivar o conhecimento melhorará as nossas
mentes e formará o nosso destino. A busca consistente pela verdade é força para levar
a vida da maneira certa.
A verdade manifesta a realidade dos fatos. Somos confrontados com a realidade
de Deus e do homem. A verdade sobre o pecado e sobre a salvação é descrita na Bíblia.
Esta verdade fará o julgamento “naquele dia”. O ”amor da verdade” é essencial para
ser salvo. O ”pleno conhecimento da verdade” plantada no coração e obedecida na fé,
nos levará ao céu.
A liberdade só Jesus pode nos dar! Somos libertos dos nossos pecados: ”se,
pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres”. São muitas as pessoas
angustiadas, que lutam com a culpa, com racionalizações cheias de desculpas próprias
e com o desespero. Afirmam: “Não posso evitar... É assim que eu sou... acho que nunca
vou mudar”. Esta não é a fala apropriada de um discípulo de Jesus.
Podemos segui-lo todos os dias e nos tornarmos melhores de todas as maneiras.
Jesus, quem nos liberta de qualquer ignorância, oferece-nos o conhecimento que salva.
Finalmente, “O discípulo não está acima do seu mestre; todo aquele, porém,
que for bem instruído será como o seu mestre” (Lucas 6.40). A verdade conhecida tem
por objetivo tornar-nos livres e discípulos verdadeiros, aprendizes para toda a vida, de
Jesus, cada dia em pensamento, palavra e ação.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 50
Sobradinho, 19 de novembro de 2017.

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Comunicações
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicação
Instrumental
Salmos 105:1-3

Dai graças ao Senhor; invocai o seu nome; fazei conhecidos os Seus feitos entre os
povos. Cantai-lhe, cantai-lhe louvores; falai de todas as suas maravilhas.

Cânticos
Momento de Oração

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico
Oração de Intercessão
Igreja em Ação
Prelúdio
Canto Congregacional

Salmos 105:4-5,7

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE

“Grandioso és Tu! (52 HCC)”

ORDEM DO DIA
1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas;
b. Indicação - Comissão auxiliares de Exame de Contas.
2. Outros assuntos
3.Parecer da Comissão de Membros.
Cântico
“Firme nas Promessas (344 HCC)”

Firme, firme,
firme nas promessas de Jesus, meu Mestre.
Firme, firme,
sim, firme nas promessas de Jesus.

4. Leitura e Aprovação da Ata
Oração
Poslúdio

Oração
Participação Musical
Recitativo bíblico

2- Firme nas promessas, que não vão falhar,
venço as tempestades do revolto mar;
todo medo e todo mal vou derrotar,
firme nas promessas de Jesus.
3- Firme nas promessas de Jesus, Senhor ,
sou agradecido pelo seu favor.
Pelo seu Espírito sou vencedor,
firme nas promessas de Jesus.

Instrumental

Foi ao Calvário por mim.
Quem pode amar tanto assim?
O que ele fez,
ao mal desfez.
Cristo te ama.
Cristo me ama.
Quanto nos ama Jesus!

Visitantes, Bens e Vidas
Naiara Farias
I João 2.1,2

...Estas coisas vos escrevo, para que não pequeis; mas, se alguém pecar, temos um
Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos
pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo.

Participação Musical
Momento de Intercessão

Leitura e aprovação de parte da Ata anterior.

1- Firme nas promessas do meu Salvador,
cantarei louvores ao meu Criador.
Sempre permaneço, pelo seu amor,
firme nas promessas de Jesus.

Ministério de Comunicação
Instrumental
“Quanto nos ama Jesus! (168 HCC)”

Quanto nos ama Jesus!
Quanto nos ama Jesus!
Por nós sofreu,
na cruz morreu.
Cristo te ama.
Cristo me ama.
Quanto nos ama Jesus!

1. Ore pela alegria das famílias, em cultuar ao Senhor, nos seus lares.;
2. Ore pela defesa das famílias de ameaças externas;
3. Ore pela felicidade espiritual das famílias.
Buscai ao Senhor e a sua força; buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das
Maravilhas que Ele tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca, Ele é o
Senhor nosso Deus; os seus juízos estão em toda a terra.

João 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.

“Eu te agradeço Deus” e “É de coração”

Recitativo Bílbico

Instrumental

Naiara Farias

1. Peça ao Senhor por compreensão sobre o plano de salvação que nos oferece;
2. Ore para que o Espírito Santo nos Convença a aceitar o amor e a ajuda de libertação do
Senhor Jesus
3. Agradeça a Deus pela liberdade em Cristo Jesus.

Cânticos
“O meu prazer”, “Aleluia, Hosana” e “Grande é o Senhor”
Oração pelo culto infantil
(Crianças de 4 a 7 anos)
Texto bíblico
João 8.32
Se, pois o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres.

Mensagem
Hino Congregacional

“Liberdade”

1- Sem Cristo eu nada seria,
sem Cristo não sei andar;
sem Cristo eu vagaria
qual barquinho no imenso mar.

Pr. Washington Luiz da Silva
“Cristo, Só em Cristo (254 HCC)”
2- Sem Cristo eu morreria,
sem Cristo preso eu estou;
sem Cristo eu desistiria,
mas, com ele, salvo e livre sou.

Cristo, só Cristo! Queres hoje aceitar este amigo sem par?
Só Cristo, só Cristo! Sem ele não há salvação.

Oração
Poslúdio

Instrumental

Noite - 19h

Manhã - 10h25min
“Eu te Agradeço Deus”
Eu te agradeço, Deus por se lembrar de mim
e pelo teu favor e o que me faz crescer;
Eu vivo pela fé, e não vacilo;
Eu não paro, eu não desisto,
eu sou de Deus, eu sou de Cristo.

A honra, a glória, a força o louvor a Deus
e o levantar das minhas mãos
é pra dizer que te pertenço, Deus.

Você mudou a minha história
e fez o que ninguém podia imaginar.
Você acreditou e isso é tudo
só vivo pra você não sou do mundo,não.

Eu te agradeço, Deus que no deserto
não me deixou morrer e nem desanimar
e como aquela mãe, que não desiste
você não se esqueceu, você insiste...

“É de Coração”
Como descrever, como explicar
O amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai
terminar.
Tu me conheces bem, e sabes quem eu sou.
Não há como me esconder de Ti, Tu sempre
sabes onde estou.

Não vou esquecer, não vou desprezar. O
amor que Tu me revelaste ali pra me resgatar
Tu me conheces bem, e sabes quem eu sou.
Não há como me esconder de Ti, Tu sempre
sabes onde estou.

É de coração tudo que eu disser,
Num hino de louvor a Jesus de Nazaré,
Se as palavras não mostrarem como é grande minha gratidão
Mesmo assim, Senhor, recebe meu louvor é de coração!

“Grandioso és Tu (52 HCC)“
1- Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado,
contemplo a tua imensa criação
- o céu e a terra, os vastos oceanos fico a pensar em tua perfeição.

3- Quando eu medito em teu amor tão grande,
que ofereceu teu filho sobre o altar,
maravilhado e agradecido venho
também a minha vida te ofertar.

2- Ao caminhar nas matas e florestas,
escuto as aves todas a cantar;
olhando os montes, vales e campinas,
em tudo vejo o teu poder sem par.

4- E quando, enfim, Jesus vier em glória
e ao lar celeste então me transportar,
adorarei, prostrado e para sempre:
"Grandioso és tu, meu Deus!", hei de cantar.

Então minha alma canta a ti, Senhor: "Grandioso és tu! Grandioso és tu!"
Então minha alma canta a ti, Senhor: "Grandioso és tu! Grandioso és tu!"

“Firme nas Promessas (344 HCC)”
1- Firme nas promessas do meu Salvador,
cantarei louvores ao meu Criador.
Sempre permaneço, pelo seu amor,
firme nas promessas de Jesus.
Firme, firme,
firme nas promessas de Jesus, meu Mestre.
Firme, firme,
sim, firme nas promessas de Jesus.

2- Firme nas promessas, que não vão falhar,
venço as tempestades do revolto mar;
todo medo e todo mal vou derrotar,
firme nas promessas de Jesus.
3- Firme nas promessas de Jesus, Senhor ,
sou agradecido pelo seu favor.
Pelo seu Espírito sou vencedor,
firme nas promessas de Jesus.

“Quanto nos ama Jesus! (168 HCC)”
Quanto nos ama Jesus!
Quanto nos ama Jesus!
Por nós sofreu,
na cruz morreu.
Cristo te ama.
Cristo me ama.
Quanto nos ama Jesus!

Foi ao Calvário por mim.
Quem pode amar tanto assim?
O que ele fez,
ao mal desfez.
Cristo te ama.
Cristo me ama.
Quanto nos ama Jesus!

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

Adorado, exaltado, soberano,
Deus supremo és,
Pai das luzes,
Pai de todos nós,
Imutável és, pleno em glória e poder.
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...
Em tua presença há plena alegria,
delícias sempre tenho em tuas mãos.
A minha voz aclama a Ti, Senhor,
vou erguer minha voz, celebrar.

“Aleuluia, Hosana”

Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus,
soberano, Rei dos reis, na cruz venceu a morte e o pecado destruiu;
com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou.
Aleluia, Hosana. Glórias ao Cordeiro. Nós Te adoramos
e a Ti celebramos com ações de graça, danças e alegria,
pois convém louvar-Te, ó, Senhor. (2x)
Das trevas trouxe-nos pra Tua luz. Para contigo reinar.
Livre acesso nós temos ao pai, por Teu sangue, ó Jesus.

“Grande é o Senhor”

Grande é o Senhor e mui digno de louvor,
na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
Alegria de toda a terra.
Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória,
que nos ajuda contra o inimigo.
Por isso diante dEle nos prostramos.

Queremos o teu nome engrandecer
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas
Confiamos em teu infinito amor,
Pois só Tu és o Deus eterno
sobre toda a terra e céu.

“Cristo, só em Cristo (254 HCC)”
1- Sem Cristo eu nada seria,
sem Cristo não sei andar;
sem Cristo eu vagaria
qual barquinho no imenso mar.

2- Sem Cristo eu morreria,
sem Cristo preso eu estou;
sem Cristo eu desistiria,
mas, com ele, salvo e livre sou.

Cristo, só Cristo! Queres hoje aceitar este amigo sem par?
Só Cristo, só Cristo! Sem ele não há salvação.

