
Boletim Dominical N° 49
Sobradinho, 12 de novembro 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 - OUTUBRO - 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

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

ANIVERSARIANTES: 14 - Raphaelle
Grizelide Santana de Oliveira e Silva, 15 -
Felipe Machado Soares, 17 - Rosana Pessoa
Silva Medeiros, 18 - Eunice Nascimento
Gomes. Casamento: 13 - Israel e Neuzanira,
14 - Moacy e Antônia. Parabéns!

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 - Cantata de Natal
31/12 - às 10h25 - Ceia do Senhor

      22h - Culto de Ano Novo

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.

• 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

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!

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!

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!

REUNIÃO DO CPC E CULTO ADM.: O
Pr. WLS convoca os membros do conselho
para a reunião plenária dia 16/11, às 20h,
no 3° piso. No dia 19/11 será realizada a
Assembleia regular, às 10h25.

01 a 03/11

Neste domingo, 12/11 No Próximo Domingo, 19/11

A fé floresce quando provada

Jeferson e Paulo Lôbo
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

Ezequiel 27:1-28:26
Ezequiel 29:1-30:26
Ezequiel 31:1-32:32
Ezequiel 33:1-34:31
Ezequiel 35:1-36:38
Ezequiel 37:1-38:23
Ezequiel 39:1-40:27

Hebreus 11:17-31
Hebreus 11:32-12:13
Hebreus 12:14-29
Hebreus 13:1-25
Tiago 1:1-18
Tiago 1:19-2:17
Tiago 2:18-3:18

Salmo 111:1-10
Salmo 112:1-10
Salmo 113:1-114:8
Salmo 115:1-18
Salmo 116:1-19
Salmo 117:1-2
Salmo 118:1-18

Provérbios 27:15-16
Provérbios 27:17
Provérbios 27:18-20
Provérbios 27:21-22
Provérbios 27:23-27
Provérbios 28:1
Provérbios 28:2

A fé é poderosa, é espiritual e vencedora! A fé chega ao coração humano
pelo ouvir a Palavra de Deus. Há algo intenso e profundo que precisamos saber: a
fé é testada e provada! Quando a Bíblia diz que “devemos nos gloriar nas
tribulações”, significa que o crente pode se gloriar em Deus numa hora de
perseguição, de doença, de solidão, de privação, de qualquer tipo de crise.

Há uma razão para isso: “a tribulação produz perseverança; e a
perseverança, experiência; e a experiência, esperança”. A tribulação produz um
retorno em edificação para a nossa vida, em uma corrente com elos fortes. A origem
é a tribulação que produz: perseverança, experiência e esperança. Deus torna-nos
fortes, produz em nós uma têmpera de guerreiros, que é a fé!

Como é possível ter alegria na tribulação?  Enfrentando-a com fé. Ninguém
gosta de tribulação, de sofrimento e Jesus disse: “Tenho vos dito isto para que em
mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo”.
A terra é lugar de tribulações, aflições, sofrimentos e o crente enfrenta tudo isso
com fé, sabendo do edificante retorno: perseverança, experiência e esperança.

Quem tiver uma experiência com Deus, O verá agindo e trazendo à existência,
aquilo que lhe parece impossível. Todas as vezes que passamos por um desafio,
por um obstáculo, por uma situação difícil e perseveramos, temos uma experiência
real com Deus. Essa experiência nos certifica que Deus não falha. Ele é fiel às Suas
promessas.

Toda tribulação é sempre uma prova. Diante das provas é necessária uma
fé persistente. Não podemos parar diante das provas. A vida é um desafio constante
e nada pode nos desanimar. Nada pode mudar a atitude de fé, que temos com a
Palavra de Deus. O crente deve resolver de uma vez por todas, que em seu coração,
há certeza de que as promessas de Deus se cumprirão.

Isso pode exigir total esforço e lutas de quem está vivendo a tribulação,
que anseia vencer a situação, porque sofre na carne, mas crente que haverá vitória
pela fé persistente naquilo que Deus falou.

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!

Alessandro e Francisco
Oliene
Neuzanira
Glácia e Emanuel
Márcia, Louedja e Vitória
Edson Ferreira e Norma Maria
Valdivino, Vanessa e Henrique
Gleslia e Jhonatas
Alessandro Correia
Shaula
Daniel e Sebastião Calácia

13% Realizado



Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio Instrumental
Recitativo Bíblico Salmo 49.1,2,8

Canto Congregacional Cantarei ao meu Salvador (66 HCC)
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Momento de Oração

Recitativo bíblico I Pedro 1.18,19

Cânticos Eu te louvarei, meu bom Jesus, 10.000 Razões e É de coração
Consagração de dízimos e ofertas
Oração pelo culto infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Texto bíblico Isaías 55
Mensagem                       “O convite de Salvação”              Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional Salvação Jesus me dá (251 HCC)

Oração
Poslúdio Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

1. Agradecer a Deus pelo resgate de nossas vidas, de forma tão poderosa e gratuita;
2. Ore para que a palavra pregada produza fé nos corações, sobre a dádiva da salvação;
3. Ore pelo pregador, exposição da mensagem e pelos ouvintes, para que sejam revesti-
dos da graça de Deus, neste culto.

Ouvi isto, vós, todos os povos; inclinai os ouvidos, todos os habitantes do mundo,
que humildes, quer nobres, tanto ricos como pobres (...) pois, a redenção da sua vida

é caríssima, de sorte que os seus recursos não dariam.

Manhã - 10h25min
Processional                      Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental
Recitativo Bíblico “João 1.14”

Cânticos Ele é exaltado e Cantarei teu amor
Recitativo Bíblico “I Pedro 2.9”

Hino Congregacional “Filhos da Luz (390 HCC)”
Momento de Oração

Consagração de dízimos e ofertas “Igreja”

Texto Bíblico “Efésios 3.8-11”

Mensagem              “Por meio da Igreja”           Pr. Washington Luiz da Silva
Cântico “É teu povo”

Oração
Poslúdio Instrumental

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.

“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.”

PASTOR:

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.

... A mim [...] foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de
Cristo, e demonstra a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos
esteve oculto em Deus, que tudo criou,

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.

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.

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.

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!

Sabendo que não foi com coisas perecíveis, como a prata ou ouro, que fostes
resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais,

mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem
mancha, o sangue de Cristo.

1- Salvação Jesus me dá,
com amor me guiará,
para o céu me levará.
Tu não queres a Cristo seguir?

Cristo Jesus, meu Salvador, cuida de mim, cuida de ti.
Cristo Jesus, meu Salvador, tudo o que é bom fará por ti.

2- Seu poder me dá Jesus
para andar em sua luz
e levar a minha cruz.
Tu não queres a Cristo seguir?

3- Cristo já por mim morreu,
todo o mal na cruz venceu,
seu perdão me ofereceu.
Tu não queres a Cristo seguir?

4- Eu no céu irei morar,
com os anjos vou cantar,
a Jesus irei louvar.
Tu não queres a Cristo seguir?



Noite - 19h
“Cantarei ao meu Salvador (66 HCC)”

“Eu te louvare, meu Bom Jesus”

“10.000 Razões”

“É de Coração

“Salvação Jesus me dá (251 HCC)”

Manhã - 10h25min
“Ele é Exaltado”

“Cantarei Teu amor”

“Filhos da Luz (390 HCC)”

“Igreja“

“É teu povo”

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.

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.

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!

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.

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.

1- Mais do que tesouros é Cristo,
 meu bom Mestre; Ele é a luz do mundo,
 a estrela da manhã. Ele é o Rei da glória e no
meu coração contente vou cantando com muita
gratidão.

Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia,
pois eu tenho em meu coração plena paz e
alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei,
sim, noite e dia. Aleluia! Aleluia! Feliz sempre
cantarei.

2- Cristo libertou-me da pena do pecado,
e agora alegre eu canto, pois para o céu irei.
Ele me dá forças, ele é meu protetor;
dou sempre glória a ele, meu Mestre e meu
Senhor.

3- Anjos não conhecem a linda melodia,
pois só mortais a entoam, os salvos por Jesus.
Livre, perdoado por Cristo e seu amor,
vitorioso eu vivo cantando em seu louvor.

És Tu única razão da minha adoração ó, Jesus!
és Tu única esperança que anelo ter ó, Jesus!

Confiei em ti fui ajudado, tua salvação tem me
alegrado.

hoje há gozo em meu coração, com meu canto te
louvarei.

Eu te louvarei, te glorificarei, eu te
louvarei, meu bom Jesus.

Em todo tempo te louvarei, em todo
tempo te adorarei.

Eu te louvarei, te glorificarei, Eu te
louvarei, meu bom Jesus.

1- Salvação Jesus me dá,
com amor me guiará,
para o céu me levará.
Tu não queres a Cristo seguir?

Cristo Jesus,
meu Salvador,
cuida de mim,
cuida de ti.
Cristo Jesus,
meu Salvador,
tudo o que é bom
fará por ti.

2- Seu poder me dá Jesus
para andar em sua luz
e levar a minha cruz.
Tu não queres a Cristo seguir?

3- Cristo já por mim morreu,
todo o mal na cruz venceu,
seu perdão me ofereceu.
Tu não queres a Cristo seguir?

4- Eu no céu irei morar,
com os anjos vou cantar,
a Jesus irei louvar.
Tu não queres a Cristo seguir?

Com minha alma e meu ser
Eu irei cantar Santo é teu nome, Pai
Como nunca cantei, Vou louvar
Santo é teu nome, Pai
O sol raiou, é um novo dia
Tua canção eu vou cantar
E seja o que for que comigo aconteça
Vou estar cantando quando o sol se pôr
Com minha alma e meu ser
Eu irei cantar Santo é teu nome, Pai
Como nunca cantei
Vou louvar Santo é teu nome, Pai

Um Deus de amor e misericórdia
Um coração pronto a perdoar
Por tudo isso eu estarei cantando
Dez mil razões eu posso encontrar
Eu sei que um dia estarei bem fraco
Aguardando minha hora chegar
Ainda assim eu estarei cantando
Por dez mil anos e por muito mais

Santo é teu nome, Pai
Santo é teu nome, Pai

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.

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.
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!

Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu, eu louvarei.
Ele é exaltado, pra sempre exaltado seu nome louvarei.

Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar, terra e céu glorifiquem seu santo nome.
Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu ( aleluia)


