
Boletim Dominical N° 53
Sobradinho, 10 de dezembro 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 - DEZEMBRO - 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

11-Segunda
12-Terça
13-Quarta
14-Quinta
15-Sexta
16-Sábado
17-Domingo

ANIVERSARIANTES: 10 - Caio Pedro
Anselmo Guedes; 11 - Catarina Naves
Nogueira, Enilda de Oliveira Pinto; 12 -
Márcia Timm e Maria Leandro de Aguiar;
12 - Clesson Kleber Rodrigues de Oliveira;
13 - Luciano Muzi. Casamento: 10 - José
Adelmo e Magali; 11 - Ariovaldo e Marilza,
Sinval e Danielle, Manoel e Mislene; 12 -
Valdivino e Olinda 13 - Francisco e Mª das
Graças; 15 - Elisaldo e Marlúcia; 16 - Lísias
e Márcia Gomes e Wellington e Josimar.
Parabéns!

VIAGEM PARA CONVENÇÃO:
Convenção Batista em Poços de Caldas,
será em Abril de 2018. Os interessados
procurar a Irmã Rosiléia.

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.

DATAS COMEMORATIVAS:
Agende e Participe!
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

MANANCIAL 2018: Venha já aderir  o
seus! Interessados porcurar a irmã Rosiléia.

01 a 08/12

Neste domingo, 10/12 No Próximo Domingo, 17/12
Clesson e Valmi
Rosileia
Neuzanira
Não Haverá
Não Haverá
Adalberto Alves e Raimunda

Alessandro Correia

Ismeraldo e Marivam

Habacuque 1,2 e 3
Sofonias 1,2, e 3
Ageu 1,2
Zacarias 1 e 2
Zacarias 3 e 4
Zacarias 5 e 6
Zacarias 7 e 8

Apocalipse 9
Apocalipse 10
Apocalipse 11
Apocalipse 12
Apocalipse 13
Apocalipse 14
Apocalipse 15

Salmo 137
Salmo 138
Salmo 139
Salmo 140
Salmo 141
Salmo 142
Salmo 143

Provérbios 30:10
Provérbios 30:11-14
Provérbios 30:15-16
Provérbios 30:17
Provérbios 30:18-20
Provérbios 30:21-23
Provérbios 30:24-28

A igreja dos sonhos
“Assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia, tinha paz, sendo edificada, e

andando no temor do Senhor; e pelo auxílio do Espírito Santo, se multiplicava”.
(Atos 9.31).

O exemplo dessas igrejas é a igreja dos sonhos de qualquer pastor. Uma igreja
quase pronta, atraente, visionária, relevante. Essas igrejas não nasceram prontas. Elas
ganharam essa condição, a partir da compreensão de seus membros de que eram salvos
por Cristo ao converter-se ao evangelho.

Eles receberam Cristo e decidiram andar com Ele. O resultado foi surpreendente,
as igrejas cresciam e prosperavam, tanto é que o Dr. Lucas registra o fato, nos Atos dos
Apóstolos. Aquelas igrejas aprenderam viver no temor do Senhor, ou seja, deram o
primeiro passo em direção à fé, reconhecendo o poder Deus, em Cristo.

Aqueles cristãos aprenderam a ser ensináveis. Por isso foram edificados pelo
ensino dos apóstolos. A edificação pessoal e da igreja dependeria desse aprendizado.
Como seriam uma igreja atraente se não conhecessem a força, a coragem e o poder que
o Espírito Santo oferecia.

Temos o registro de igrejas formadas por crentes “arraigados, edificados em
Cristo e confirmados na fé”. Na ausência do ensino, as distorções sempre aparecem
para ocupar esse vazio. Aprenderam a ser edificados pela Palavra. A liderança do Espírito
Santo auxiliava aquela geração a servir ao Senhor e se constituírem propriedade exclusiva
de Deus.

As igrejas se multiplicavam. Como pode ser isso? Havia entre eles uma sede
por vidas cristãs mais frutíferas, e por resultados espirituais que evidenciem a soberania
de Deus, na vida daquelas cidades. Tornam-se atraentes, porque dependeram de Deus,
honrando-O como a fonte de todas as bênçãos e se deram ao comissionamento para
ministrar e servir.

Eles se multiplicavam e cresciam rumo a uma adoração viva e contagiante.
Seus corações ardiam por ser a igreja comprometida com o Senhor, e que, externassem
esse desejo na forma e no estilo de vida, na adoração, na oração, na centralidade da
Palavra, na conquista de almas para Cristo. Surpreendente!

É difícil para nós hoje vivermos esse diferencial? Não! Escolha viver Cristo
para ser a igreja dos sonhos!

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!

Wellington e Alessandro
Oliene
Roibertina
Karina e Ana Elisa
Fernanda, Mada e Vitória
Queomides e Evenita

Shaula e Olinda
Neslson dos Santos
Maria Clara
Marcelo Rodrigues e Alessandro

12% Realizado



Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio
Recitativo Bíblico Efésios 6.18,19

Canto congregacional “Santo, Santo Pai Bondoso (04 HCC)”
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Momento de Oração

Participação Musical Quinteto Feminino
Recitativo Bíblico Colossenses 2.6,7
Cant os Congr egacionais                    “Tu és Santo”, “Abra os olhos do meu coração” e

“É de coração”
Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Leitura Bíblica Atos 9.31
Mensagem                        “A igreja dos Sonhos”              Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Igreja”

Oração
Poslúdio Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

1. Ore para que sejamos uma igreja formada por crentes que vivam a vida cristã no temor
do Senhor;
2. Ore para que sejamos uma igreja relevante, que cultua a Deus e testemunha do evange-
lho com ousadia;
3. Ore por crentes que tenham alegria por acolher o ensino da Palavra e tenham a dispo-
sição de viver naobediência ao Senhor.

Com toda a oração e súplica orando em todo o tempo no Espírito e, para isso mesmo,
vigiando com toda a perseverança e súplica, por todos os santos, e por mim, para

que me seja dada a palavra, no abrir a minha boca, para, com intrepidez, fazer
conhecido o mistério do evangelho,

Manhã - 10h25min

Processional                      Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental
Recitativo Bíblico Efésios 1.3

Canto Congragacional “Cantarei Teu amor”

Participação Musical Elaine Nascimento
Momento de Oração

Consagração de dízimos e ofertas
Cant o Congr egacional                                                                   “Grande é o Senhor” e

“Ao Deus de Amor e imensa bondade932 HCC)”
Texto Bíblico II Crônicas 6.8

Mensagem                          “Uma nova Igreja” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “É Teu povo”

Oração
Poslúdio

1. Pedir ao Senhor por membros que sejam capazs de prudentemente discernir entre o
bem e o mal;
2. Ore por Crentes que sejam coerentes em acobertar a sua vontade com a vontade de
Deus;
3. Ore por crentes que sejam capazes de reconhecer as promessars, a misericórdia, o
amor, o poder e os recursos de Deus.

Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas
as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo.

Mas o Senhor disse a meu pai Davi: Fizeste berm em colocar no teu coração o propósi-
to de contruir um templo ao meu nome.

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.



Noite - 19h
“Santo, Santo Pai Bondoso (04 HCC)”

“Tu és Santo”

“Abra os olhos do meu coração”

“É de coração”

“Igreja”

Manhã - 10h25min
“Cantarei teu amor pra sempre”

“Grande é o Senhor”

“Ao Deus de amor e imensa bondade (32 HCC)”

“É Teu povo”

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.

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.

1- Ao Deus de amor e de imensa bondade,
com alegria, bem alto, aclamai.

Com coração transbordante de graças,
seu grande amor todos juntos louvai.

No céu, na terra, que maravilhas
vai operando o poder do Senhor!

Mas seu amor aos homens perdidos
das maravilhas é sempre a maior.

2- Já nossos pais nos contaram a glória
de Deus falando com muito prazer

que nas tristezas, nos grandes perigos,
ele os salvou por seu grande poder.

3- Hoje também, exultantes, cantamos
que as orações ele nos atendeu.

Seu forte braço que fez maravilhas,
em nosso auxílio ele sempre estendeu.

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!

3- Santo, santo, Santo Espírito,
enche de poder as nossas vidas!
Suplicamos tua graça, teu auxílio e direção.
Santo Espírito, te adoramos.

2- Santo, santo, Cristo amado,
pela cruz nós somos redimidos;
elevamos nossas mentes, em constante adoração.
Cristo amado, te adoramos.

1- Santo, santo, Pai bondoso,
santo, santo, Deus poderoso;
entregamos nossos corações a ti, em devoção.
Pai bondoso, te adoramos.

1- Abra os olhos do meu coração
Abra os olhos do meu coração
Quero Te ver, quero Te ver, Senhor

2- Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória
Derrame teu amor e poder, pois Tu és Santo,
Santo, Santo (2x)

3- Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo, quero Te ver

4- Quero Te ver, quero Te ver
Eu quero Te tocar, eu quero Te abraçar
Quero te ver

Tu és Santo, (Tu és Santo). Poderoso, (Poderoso). Tu és digno, (Tu és digno).
De adoração, (De adoração). Eu te sigo, (Eu te sigo). Eu te louvo, (Eu te louvo).

Para sempre, (Para sempre). Te amarei, (Te amarei).

Eu canto e louvo (Ele é meu Senhor, Ele é o Rei dos reis).
Ao Rei que é digno. (Ele é o pai de amor, poderoso Deus).
Eu canto e adoro, (É o Emanuel, Ele é o Grande Eu Sou).

Diante dele eu me prostro (Ele é o cordeiro que me salvou).

E eu canto e louvo. (Ele vivo está, Ele ressurgiu).
Ao Rei que é digno. (Sempre reinará, Ele sempre existiu).
Eu canto e adoro. (Ele é o alfa e ômega o inicio e o fim).

Diante dele eu me prostro.(Salvador e Messias, amigo pra mim).
Príncipe da paz, só por Ele eu vivierei.

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!

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.

4- Foi até hoje e daqui para sempre
ele será nosso eterno poder,

nosso castelo bem forte e seguro
e nossa fonte de excelso prazer.


