
Boletim Dominical N° 52
Sobradinho, 03 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 - 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: 03 - Joseane de
Oliveira Luciano Correia e Osias do
Nascimento Sobrinho; 06 - Silvia Letice
Rodrigues Oliveira Motta, Flávia Ribeiro
Costa e Silva; 08 - Altamir de Holanda
Lopes, Marisa Conceição Santana Canezin;
09 - Kátia Kelly Vieira dos Santos Lins.
Casamento: 05 - Antônio e Beatriz; 06 -
Peterson e Edna Telma; 08 - Daniel e
Claudiane. Parabéns!

VIAGEM DO PASTOR: Neste final de
semana o Pr. Washington Luiz estará
realizando uma conferência em Macapá/
AP.

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!
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 27/11

Neste domingo, 03/12 No Próximo Domingo, 10/12
Daniel e Clesson
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

Amós 1:1-3:15
Amós 4:1 - 9:15
Obadias 1:1-21
Jonas 1, 2, 3, e 4
Miquéias 1,2,3, e 4
Miquéias 5,6 e 7
Naum 1,2, e 3

Apocalipse 2:1-17
Apocalipse 3
Apocalipse 4
Apocalipse 5
Apocalipse 6
Apocalipse 7
Apocalipse 8

Salmo 129:1-8
Salmo 130 e 131
Salmo 132
Salmo 133
Salmo 134
Salmo 135
Salmo 136

Provérbios 29:19-20
Provérbios 29:21 - 23
Provérbios 29:24 - 25
Provérbios 29:26-27
Provérbios 30: 1 - 4
Provérbios 30:5-6
Provérbios 30:7-9

Confiar em Deus

Temos experimentado o conhecimento sobre fé, confiar em Deus, nos cultos
das quartas-feiras. As famílias interessadas em buscar Deus para sua felicidade têm
comparecido com muita garra, crendo que a promessa de bênçãos nas adversidades é
também para eles. Estou muito feliz por ver essa confiança na Palavra de Deus.

Li o livro de Jerry Bridges: “Confiando em Deus mesmo quando a vida nos
golpeia, aflige e fere”; um presente do irmão Peterson Guedes, em 26/05/15. Cada página
é um bálsamo para a nossa vida, edificação e crescimento no conhecimento de como
Deus cuida dos seus. O Senhor não está ausente ou indiferente às nossas aflições.

Deus, em sua plena soberania, infinita bondade, perfeito em Seu amor para
conosco, age de maneira que nos surpreende, quando atravessamos o vale da sombra
e da morte. O povo de Israel teve muitas experiências com Deus, mesmo assim falharam
em confiar no Senhor continuamente. Asafe relata no Salmo 78 a indignação do Senhor
“porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação”.

O cerne da questão do crente é confiar no Senhor, sobre tudo, principalmente,
confiar enquanto passa pelas tribulações. Temos a sensação de que é mais difícil confiar
em Deus do que obedecê-lo. Mas, uma coisa não anda sem a outra. Quem vive a
provação de uma adversidade, para confiar em Deus precisa obedecê-lo e para obedecê-
lo precisa confiar em Deus. É assim que funciona!

Deus está no controle de tudo. Ele tem o governo das nossas vidas, não há
razão para temermos mal algum, porque o Senhor é presente, consolador e nos supre na
fome, nos dá alegria na tristeza resultante da adversidade, dispensa sua bondade e sua
misericórdia.

Aqui vai um apelo: precisamos demonstrar, com muita clareza que confiamos
em Deus e que Ele tem o governo das nossas vidas. Que Ele realmente nos ama e que
Ele opera em todas as circunstâncias da nossa vida para o nosso próprio bem.

A glória de Deus e o nosso bem estão inseparavelmente unidos. Que grande
consolo e encorajamento isso deve trazer para nós, que aprendemos a confiar em Deus
na adversidade.

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

62 %  realizado



Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio
Recitativo Bíblico Levítico 20.7

Canto congregacional “Santo! Santo! Santo! (02 HCC)”

Oração Visitantes, Bens e Vidas
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Momento de Oração

Recitativo Bíblico Neemias 9.6

Cânticos “Reina em mim”, “Jesus, essência do Louvor” e “Leva-me além”
Consagração de dízimos e ofertas
Oração pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Mensagem                                “A beleza da santidade”                              Jane Farias
Canto Congregacional “A beleza de Cristo”

Oração
Poslúdio Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

1. Orar por mais santidade em nossas vidas;
2. Orar por mais pureza;
3. Orar para que sejamos mais obedientes.

Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus.

Manhã - 10h25min

Processional                      Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental
Recitativo Bíblico Efésios 4.15

Canto Congragacional “Senhor, te quero” e “A começar em mim”
Momento de Oração

Consagração de dízimos e ofertas
Cântico “Mais de Cristo (364 HCC)”

Oração
Mensagem                 “Crescimento Constante” Jane Farias
Canto Congregacional “Quero ser igual a Jesus”

Oração
Poslúdio Instrumental

1. Orar por mais Compaixão;
2. Orar por mais mansidão;
3. Orar para que cresçamos diariamente em Cristo.

Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele
que é a cabeça, Cristo.

Tu somente é Senhor. Tu fizeste o céu e o céu dos céus, com todos os seus elementos,
a Terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há e tu dás vida a todos

os seres e os exércitos do céu te adoram.

1- Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Cedo, de manhã, entoamos teu louvor.
Santo! Santo! Santo! Nosso Deus triúno,
és um só Deus, excelso Criador. 2- Santo! Santo! Santo! Todos os remidos,

juntos com os anjos, proclamam teu louvor.
Antes de formar-se o firmamento e a terra,
eras e sempre és e hás de ser, Senhor.

4- Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Tuas obras louvam teu nome com fervor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
És um só Deus, supremo Criador. Amém.

3- Santo! Santo! Santo! Nós, os pecadores,
não podemos ver tua glória sem tremor.
Tu somente és santo; outro não existe
puro e perfeito, excelso benfeitor.

Que a beleza de Cristo se veja em mim
Toda a sua admirável pureza e amor
Ó, tu, chama divina todo o meu ser refina
Até que a beleza de Cristo se veja em mim

1- Mais de Cristo eu quero ver, Mais do seu amor obter,
Mais da sua compaixão,Mais da sua mansidão.

2- Mais de Cristo compreender, Quero a Cristo obedecer,
Sempre perto dele andar, Seu amor manifestar.

Mais, mais de Cristo. Mais, mais de Cristo.
Mais do seu puro e santo amor,
Mais do meu Mestre e Salvador.

3- Mais de Cristo transmitir, os seus passos vou seguir;
imitando seu viver, vou seu reino promover.

Quero ser igual a Jesus,
caminhar seguro na luz.

Conhecer o 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.



Noite - 19h
“Santo! Santo! Santo! (02 HCC)”

“Reina em mim”

“Jesus, essência do Louvor”

“Leva-me além”

“A beleza de Cristo”

Manhã - 10h25min
“Senhor, te quero”

“A começar em mim”

“Mais de Cristo (364 HCC)”

“Quero ser igual a Jesus”

Quando o som se vai tudo se
desfaz, eu me achego a Ti,
Para dar-te, ó Deus, algo de

valor, que alegre a Ti,
Dar-te-ei mais que uma canção,
pois a música em si, não é o que

queres de mim.
Tu sondas meu interior, sabes
tudo que sou   e queres meu

coração.

Não sei explicar teu grandioso
amor, tu mereces mais.

Pobre, fraco sou, mais o que tenho
é teu, Minha vida dou.

Dar-te-ei mais que uma canção,
pois a música em si,

Não é o que queres de mim.
Tu sondas meu interior, sabes

tudo que sou e queres meu
coração.

Quero adorar-te com
minha alma,

És o meu Salvador, a
essência do meu louvor.
Perdão, Senhor é o que

mais quero,
És o meu Redentor e a

essência do meu louvor.

1- Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Cedo, de manhã, entoamos teu louvor.
Santo! Santo! Santo! Nosso Deus triúno,
és um só Deus, excelso Criador.

2- Santo! Santo! Santo! Todos os remidos,
juntos com os anjos, proclamam teu louvor.
Antes de formar-se o firmamento e a terra,
eras e sempre és e hás de ser, Senhor.

4- Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Tuas obras louvam teu nome com fervor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
És um só Deus, supremo Criador. Amém.

3- Santo! Santo! Santo! Nós, os pecadores,
não podemos ver tua glória sem tremor.
Tu somente és santo; outro não existe
puro e perfeito, excelso benfeitor.

Sobre o meu pensar, tudo que eu falar
Faz-me refletir a beleza que há em Ti.
Tu és para mim mais que tudo aqui.
Vem reinar em mim, Senhor.

Sobre toda a terra Tu és o Rei.
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol.
Uma coisa só meu desejo é:
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.

1- Mais de Cristo eu quero ver,
    Mais do seu amor obter,

Mais da sua compaixão,
Mais da sua mansidão.

2- Mais de Cristo compreender,
    Quero a Cristo obedecer,

Sempre perto dele andar, Seu
amor manifestar.

Mais, mais de Cristo.
Mais, mais de Cristo.
Mais do seu puro e santo amor,
Mais do meu Mestre e Salvador.

3- Mais de Cristo transmitir,
    os seus passos vou seguir;

imitando seu viver, vou seu
reino promover.

Quero ser igual a Jesus,
caminhar seguro na luz.

Conhecer o 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.

Onde há frieza que haja amor, onde há ódio o perdão,
para que o teu corpo Cresça assim Rumo a perfeição

A começar em mim quebra corações,
pra que sejamos todos um, como tu és em nós.

Eu te busco, te procuro, oh Deus.
No silêncio tu estás.

Eu te busco, toda hora espero em ti,
revela-te a mim.

Conhecer-te eu quero mais.

Prosseguindo para o alvo eu vou, a
coroa conquistar.

Vou lutando, nada pode me impedir,
eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero

mais.

Senhor, te quero, quero ouvir tua voz.
Senhor, te quero mais. Quero tocar-te,

Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais.

Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo
De intimidade Contigo ó Senhor, Leva-me além, leva-me além
Que a minha vida flua mais da Tua unção, Mais do Teu poder

Te imaginar é me inspirar
Pra Ti dizer:"Estou aproximado
Cada vez mais de Ti
Senhor Tu és incomparável
Teu nome é maravilhoso"

Render a Ti adoração
E derramar meu ser
É o que meu coração
Deseja toda manhã

Que a beleza de Cristo se veja em mim
Toda a sua admirável pureza e amor
Ó, tu, chama divina todo o meu ser refina
Até que a beleza de Cristo se veja em mim


