
Boletim Dominical N° 51
Sobradinho, 26 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
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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

27-Segunda
28-Terça
29-Quarta
30-Quinta
01-Sexta
02-Sábado
03-Domingo

ANIVERSARIANTES: 26 - Álisson do
Nascimento Braga; 30 - Euza Vieira da Silva;
01 - Marineide Alves de Castro; 02 - Ana
Maria Rezende e Silva; Keller Morais de
Sá; 03 - Joseane de Oliveira Luciano Correia
e Osias do Nascimento Sobrinho.
Casamento: 02 - Wellington Patriarca e
Magali Rocha. Parabéns!
MEU PRESENTE PARA PIBS: É sua
oferta especial de aniversário da Igreja para
o próximo domingo.
AGRADECIMENTOS: Os Mins. da
Comunhão, família, Juventude e Depto.
Infantil agradecem a participação de todos
no dia de convivência.
VIAGEM DO PASTOR: Nos dia 01 a 04 de
dezembro, o Pr. Washington Luiz estará em
macapá/AP, para conferência.

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

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

01 a 20/11

Neste domingo, 26/11 No Próximo Domingo, 03/12

Rosileia
Débora Nascimento
Patrícia Martins
Márcia, Jucilene e Luciana
Valdivino Dias e Maria Alves

Silvio Queiroz e Olinda Machado
Israel Batista
Valmi
Antônio Cruz e Elisaldo

Daniel 11:36-12:13
Daniel 11:36 - 12:13
Oséias 1:1-3:5
Oséias 4:1-5:15
Oséias 6:1-9:17
Oséias 10:1-14:9
Joel 1:1-3:21

1 João 4:1-21
1 João 4:1-21
1 João 5:1-21
2 João 1:1-13
3 João 1:1-15
Judas 1:1-25
Apocalipse 1:1-20

Salmo 123:1-4
Salmo 123:1-4
Salmo 124:1-8
Salmo 125:1-5
Salmo 126:1-6
Salmo 127:1-5
Salmo 128:1-6

Salmo 123:1-4
Salmo 123:1-4
Salmo 124:1-8
Salmo 125:1-5
Salmo 126:1-6
Salmo 127:1-5
Salmo 128:1-6

O encontro com Deus

“Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus” (Amós 4.12).
Que forte advertência! É o anúncio de um julgamento. O povo iria enfrentar o Deus dos
exércitos, porque abandonou a sua identidade e o seu relacionamento com Deus, em
decorrência de sucessivos erros cometidos. Israel abrigou no seu coração impenitência,
cometeu injustiças, desprezou o culto a Deus e se desviou do Senhor.

Mesmo Deus tendo feito tentativas de restauração, o povo não quis voltar à
Sua comunhão. Deus não o abençoou mais, sofreram por isso; mas nada surtiu efeito,
Deus disse: “Contudo, não vos convertestes a mim”.

Aquela nação se manteve corrupta no seu modo de vida. Por isso, sofreria a
derradeira condenação divina: “Prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus”.
O alerta foi dado sobre o perigo de ignorar essa convocação, e com isso, provocar o
julgamento de Deus. O que poderia ser feito para evitar tamanha destruição?

Amós chamou o seu povo para o arrependimento, para a confissão e para
buscar ao Senhor. Foi uma convocação para viver uma retidão de caráter, que refletisse
uma relação correta com Deus. Era a oportunidade para a confissão: “Buscai o bem e
não o mal, para que vivais; e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco”
(Amós 5.14).

A confissão e o perdão das iniquidades o tornam feliz: “Bem-aventurado aquele
cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto” (Sl 32.1), “Se confessarmos os
nossos pecados Ele é fiel e justo para nos PERDOAR dos pecados e nos PURIFICAR
de todas as injustiças” (I Jo 1:9). São textos que nos encorajam à confissão, com a dupla
promessa de que o Senhor nos perdoa e nos purifica do pecado confessado.

A perspectiva de Deus é que recebamos essa advertência: “Prepara-te para te
encontrares com o Senhor teu Deus”, como oportuna, porque todos nós compareceremos
diante do tribunal de Cristo.  E naquele dia deveremos nos apresentar diante do Senhor
aprovados. Ali, diante d’Ele, prestaremos contas. Então o que se requer é a confissão,
arrependimento e busca ao Senhor para que vivamos com Ele.

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!

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

Wéllida e Magali Calado
Paulo Lôbo
Valmi
Queomides e Dájames

50 %  realizado



Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio
Recitativo Bíblico Romanos 5.8

Canto congregacional “Vem, esta é a hora”
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental
Participação Musical Orquestra da PIBS
Momento de Oração

Participação Musical Orquestra da PIBS
Recitativo Bíblico

Cânticos “Por estas razões”, “Eu me alegro em Ti” e “10.000 Razões”
Consagração de dízimos e ofertas
Oração pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto bíblico Atos  16.25-31
Mensagem                           “Para ser Salvo”                           Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Graça de Deus, Infinito amor (291 HCC)”

Oração
Poslúdio Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

1. Ore por mudanças bíblicas a serem feitas nos corações;
2. Agradeça a Deus pela salvação recebida, exclusivamente, pela fé e nunca pelas obras;
3. Peça ao Senhor para que os corações não resistam ao Espírito Santo e não rejeitem o
Evangelho de Cristo.

Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós
ainda pecadores.

Manhã - 10h25min

Processional                      Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Comunicações Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental
Recitativo Bíblico Salmos 139:23,24

Canto Congragacional “Ao que é Digno” e “Ao único”
Momento de Oração

Consagração de dízimos e ofertas
Cântico “Se sofrimentos eu causei, Senhor (280 HCC)”

Oração
Texto bíblico Amós 4.12

Mensagem                 “O encontro com Deus” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Perdoa-me, Senhor (275 HCC)”

Oração
Poslúdio Instrumental

1. Ore pedindo ao senhor perdão pelos pecados;
2. Ore por corações quebrantados e arrependidos;
3. Ore por uma retidão de caráter que reflita uma relação correta com Deus.

Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me, e conhece os meus
pensamentos; vê se há em mim algum caminho perverso, e guia-me pelo caminho.

Portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te
encontrares com o teu Deus.

Porque pela graça sois salvos. por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus;
não vem das obras para que ninguém se glorie.

3. Graça insondável é dom de Deus
a quem em Cristo somente crê.
Se tu desejas chegar aos céus,
em Jesus Cristo põe tua fé.

1. Graça de Deus, Infinito Amor
Graça de Deus, infinito amor,
graça maior que todo o meu mal!
Lá no Calvário, meu Salvador
prova me deu desse amor real.

Graça, graça,
fonte de paz, de perdão e amor!
Graça, graça,
graça de Deus para o pecador!

2. Todas as manchas do meu pecar
não poderei jamais esconder;
pode Jesus me purificar
e como a neve me embranquecer.

1- Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi pra te
servir, se em meu agir o teu amor também
não refleti. Perdoa-me, Senhor, se em teu
caminho não segui, se falhas cometi, se tua
doce voz não quis ouvir.

2- Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei, se
em meu caminho escuro tua luz não procurei;
perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei,
se eu não te sondei, se teu querer pra mim não
procurei.

Escuta minha oração, Senhor,
desejo aqui viver pra teu louvor;
ensina-me a agir
e meu dever cumprir e frutos
dignos dedicar a ti.

3- Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não
produzi, se, indiferente a tudo, a missão
eu não cumpri; perdoa-me, Senhor, se os
campos brancos eu não vi, se só pra mim
vivi, se meus talentos não desenvolvi.

1- Se sofrimentos eu causei, Senhor;
Se o meu exemplo fez alguém cair;
se em teus caminhos eu não quis andar,
perdão, Senhor!

2- Se vão e fútil foi o meu falar;
se a meu irmão não demonstrei amor;
se ao sofredor não estendi a mão,
perdão, Senhor!

3- Se indiferente foi o meu viver;
tranqüilo, calmo, sem lutar por ti,
devendo estar mui firme no labor,
perdão, Senhor!

4- Escuta, ó Deus, a minha petição,
e vem livrar-me de incertezas mil.
Transforma este pobre pecador.
Amém, Senhor!



Noite - 19h
“Vem, esta é a hora”

“Por estas razões”

“Eu me alegro em ti”

“10.000 Razões”

“Graça de Deus, infinito amor (291 HCC)”

Manhã - 10h25min

“Ao que é digno”

“Ao único”

“Se sofrimentos eu causei, Senhor (280 HCC)”

“Perdoa-me, Senhor (275 HCC)”

3. Graça insondável é dom de Deus
a quem em Cristo somente crê.
Se tu desejas chegar aos céus,
em Jesus Cristo põe tua fé.

1. Graça de Deus, Infinito Amor
Graça de Deus, infinito amor,
graça maior que todo o meu mal!
Lá no Calvário, meu Salvador
prova me deu desse amor real.

Graça, graça,
fonte de paz, de perdão e amor!
Graça, graça,
graça de Deus para o pecador!

2. Todas as manchas do meu pecar
não poderei jamais esconder;
pode Jesus me purificar
e como a neve me embranquecer.

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

E por isso te louvo
E por isso te adoro

E por isso eu vivo para falar
do teu amor

Por teu grande amor
Por tua vida em mim

Pelo teu perdão
Graça que é sem fim

Por tuas mãos que curam
Esperança aqui
Pelo dom da paz

Pela fé em ti

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte

todo tempo meu socorro vem
de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.

Eu me alegro em Ti e do
Senhor direi:

A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.

Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.

Não me abalarei e do Senhor direi:

Vem, esta é a hora da adoração,
vem dar a Ele teu coração.

Vem, assim como estás para adorar,
 vem assim como estás diante do Pai.

Vem.

Toda língua confessará o Senhor,
todo joelho se dobrará.

Mas aquele que a Ti escolher,
 o tesouro maior terá.

1- Se sofrimentos eu causei, Senhor;
Se o meu exemplo fez alguém cair;
se em teus caminhos eu não quis andar,
perdão, Senhor!

2- Se vão e fútil foi o meu falar;
se a meu irmão não demonstrei amor;
se ao sofredor não estendi a mão,
perdão, Senhor!

3- Se indiferente foi o meu viver;
tranqüilo, calmo, sem lutar por ti,
devendo estar mui firme no labor,
perdão, Senhor!

4- Escuta, ó Deus, a minha petição,
e vem livrar-me de incertezas mil.
Transforma este pobre pecador.
Amém, Senhor!

1- Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi pra te
servir, se em meu agir o teu amor também
não refleti. Perdoa-me, Senhor, se em teu
caminho não segui, se falhas cometi, se tua
doce voz não quis ouvir.

2- Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei, se
em meu caminho escuro tua luz não procurei;
perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei,
se eu não te sondei, se teu querer pra mim não
procurei.

Escuta minha oração, Senhor,
desejo aqui viver pra teu louvor;
ensina-me a agir
e meu dever cumprir e frutos
dignos dedicar a ti.

3- Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não
produzi, se, indiferente a tudo, a missão
eu não cumpri; perdoa-me, Senhor, se os
campos brancos eu não vi, se só pra mim
vivi, se meus talentos não desenvolvi.

Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal,  invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus    (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

Ao que é digno de receber a glória,
ao que é digno de receber o louvor,
ao que é digno de receber a glória,
ao que é digno de receber o louvor,

Levantemos nossas mãos e adoremos
A Jesus, cordeiro de  Glória
Exaltemos Sua incomparável majestade
Ao que vive pra sempre, Ao grande Eu Sou
A Jesus.


