
Boletim Dominical N° 56
Sobradinho, 31 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

01-Segunda
02-Terça
03-Quarta
04-Quinta
05-Sexta
06-Sábado
07-Domingo

ANIVERSARIANTES: 02 - Edson Ferreira
da Silva; Nilson Pereira de Moura; 04 -
Lindinalva Rodrigues Alves; Telma Matos
Duarte; 05 - Leonídia Francisca do Carmo
06 - Maria Salvadora Mendes Guedes.
Casamento: 31 - Francisco e Mª Nazaré.
Parabéns!

MANANCIAL 2018: Encerram hojes as
vendas dos mananciais, quem ainda não
aderiu o seu aproveite. Interessados
procurem a irmã Rosiléia.

VIAGEM DOS CASAIS: Casamento, uma
viagem para toda a vida. Para mais
informações e inscrições, procurar equipe
do Ministério da Família.

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:
31/12 - às 10h25 - Ceia do Senhor

      22h - Culto de Ano Novo

MEU PRESENTE PARA PIBS:
Este ano a oferta para toalhas e mesas para
PIBS alcançou R$ 2.407,00.

01 a 24/12

Neste domingo, 31/12 No Próximo Domingo, 07/01
Francisco
Rosileia
Dinalva
Não Haverá
Não Haverá
Deraldo André e Ivone

Wélida Nascimento e Olinda
Valdivino Machado
Nadir Vieira
Adalberto e Elias Monteiro

Gênesis 20:1-22:24
Gênesis 23:1-24:51
Gênesis 24:52-26:16
Gênesis 26:17-27:46
Gênesis 28:1-29:35
Gênesis 30:1-31:16
Gênesis 31:17-32:12

Mateus 7:15-29
Mateus 8:1-17
Mateus 8:18-34
Mateus 9:1-17
Mateus 9:18-38
Mateus 10:1-25
Mateus 10:26-11:6

Salmo 9:1-12
Salmo 9:13-20
Salmo 10:1-15
Salmo 10:16-18
Salmo 11:1-7
Salmo 12:1-8
Salmo 13:1-6

Provérbios 2:16-22
Provérbios 3:1-6
Provérbios 3:7-8
Provérbios 3:9-10
Provérbios 3:11-12
Provérbios 3:13-15
Provérbios 3:16-18

Do fim para o começo
Outra vez vamos voltar ao inicio de tudo! Vamos recomeçar nossas atividades

de trabalho, de escolas e faculdades, trabalhos no lar, a vida na igreja e tantas outras
coisas, em um novo ano. Graças a Deus passamos por 2017 vitoriosos. Considero que
houve perdas, algumas irreparáveis, mas todas elas estiveram debaixo do olhar de
Deus.

Agora, é irreversível finalizar esse ano. Portanto, vamos prosseguir e receber o
novo ano, sem temor das lutas, das adversidades. Não podemos temer a concorrência,
a dificuldade financeira, as politicas que põem em risco garantias sociais conquistadas.
Não devemos temer o mundo, o inimigo, a opressão, porque Aquele que está conosco
é muito maior e poderoso para guardar-nos vitoriosos até o dia final.

O segredo de uma vida vitoriosa a ser vivida no ano que começa, será permitir
que o Senhor venha nos dirigir, revestir o nosso coração com o Seu poder, renovar as
novas forças; a mão do Senhor precisa conduzir-nos e devemos confiar plenamente
nessa realidade de intervenção divina sobre nós, para o nosso bem e para o nosso
cuidado.

Temos a garantia da presença do Senhor conosco, do Seu cuidado e livramento;
nós pertencemos ao Senhor! Por isso, não haverá tempo perdido se aproveitarmos
nesse novo tempo, da relação de vida e comunhão que desfrutamos com Deus. Leve
sua vida ao Senhor, não se detenha e aguarde os resultados.

Comece o novo ano vitorioso, dando a Deus a oportunidade de fazer por você
o que Ele tem esperado há tanto tempo fazer, mas não podia, até que você resolvesse
decidir agir segundo a Sua palavra. Confesse que Deus será Deus sobre sua vida.
Poucos cristãos reconhecem a importância da confissão e o seu valor em suas vidas.

Do fim para o começo. É o momento que estamos vivendo agora. O ano passou
e o outro começa. O que se foi não o verá mais, a não ser  nas nossas lembranças, nos
fatos ocorridos, nas histórias a serem contadas. Agora, podemos construir no novo
ano a grande oportunidade para sermos felizes em famílias, com as atividades e sermos
felizes com Deus e a Sua igreja.

Feliz 2018!
De se 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!

 .

Nelson
Oliene
Débora Nascimento
Patrícia Martins
Fernanda, Madalena e Luciana
Valdivino Dias e Maria Alves

Shaula e Maria Clara
Alessandro Correa
Paulo José
Elias Vital e Eduardo Alencar

80%  realizado



Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo Culto
Prelúdio
Recitativo bíblico Salmo 32.11

Canto Congregacional “Digno és de glória”
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Participação Musical “Coro PIBS”
Momento de Oração

Participação Musical “Coro PIBS”
Recitativo bíblico Salmo 119.162

Canto Congregacional “O meu prazer”, “Aleluia, Hosana” e “É de coração”
Consagração de Dízimos e Ofertas
Leitura Bíblica Isaías 51.11

Mensagem “Alegria do Senhor”    Pr. Washington Luiz da Silva
Oração
Canto Congregacional “Graças dou”

Feliz Ano Novo
Poslúdio Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

1. Louve a Deus pelas alegrias obtidas no ano de 2017 e agradeça pelo crescimen-
to adquirido na adversidade vivida;
2. Peça ao Senhor a sua poderosa presença, fonte de alegria e segurançã, no
decorrer de 2018;
3.  Ore pela alegria no coração do nosso povo, sem esperança e sem Deus, em
nosso país. Que eles tenham um encontro com Cristo.

Manhã - 10h25min

Processional                      Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental
Recitativo Bíblico I Coríntios 1.10

Canto Congregacional “Doce nome” e “Só em Jesus”
Momento de Oração

Participação
Recitativo bíblico Neemias 10.38

Consagração de dízimos e ofertas
Canto Congregacional “Ó trazei, à casa do tesouro (244 HCC)”
Texto bíblico I Coríntios 10.16,17

Mensagem      “Tudo pela comunhão do sangue e do corpo”     Pr.  Washington Luiz da Silva”
Canto Congregacional “Cristo já ressuscitou (135 HCC)”

Oração
Poslúdio

1. Agradeça ao Senhor pelo ano de 2017;
2. Ore para que a PIBS revele uma autêntica comunhão do sangue e do corpo de

             Cristo;
3. Ore pela unidade substancial e atraente, a ser revelada pela Igreja, no ano de
2018.

Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concor-
des no falar, e que não haja dissensões entre vós; antes sejais unidos no mesmo

pensamento e no mesmo parecer.

Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós justos; e cantai de júbilo, todos vós que
sois retos de coração.

Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão com júbilo a sião, e haverá perpétua
alegria sobre as suas cabeças; gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão.

Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos.E o sacerdote, filho de Arão, deve estar com os levitas quando estes receberem os
dízimos; e os levitas devem trazer o dízimo dos dízimos à casa do nosso Deus, para as

câmaras, dentro da tesouraria.

Porventura o cálice de bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de
Cristo? O pão que partimos, não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Pois

nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo; porque todos participamos de um
mesmo pão.

1- Cristo já ressuscitou,
Aleluia!
sobre a morte triunfou.
Aleluia!
Tudo consumado está;
Aleluia!
salvação de graça dá.
Aleluia!

2- Gratos hinos entoai;
Aleluia!
ao Senhor Jesus honrai,
Aleluia!
pois à morte quis baixar,
Aleluia!
pecadores pra salvar.
Aleluia!

3- Uma vez na cruz sofreu;
Aleluia!
uma vez por nós morreu,
Aleluia!
mas agora vivo está,
Aleluia!
e pra sempre reinará.
Aleluia!

Tens feito tanto por mim,
da escuridão tua luz me tirou.
Graças dou. Graças dou.
Por teu Amor e perdão,
por meus pecados levados na cruz.
Graças dou. Graças dou.

Aqui diante de Ti,
eu  tenho tanto pra te agradecer.
Graças dou. Graças dou.
O que me deste, Senhor,
por tantas bênçãos que eu não posso ver.
Graças dou. Graças dou.

Com meu coração
e o meu louvor,
com as mãos aos céus,
Louvo-te, Senhor.

Graças dou, sempre a Ti eu graças dou,
graças dou.



Noite - 19h
“Digno és de glória”

“O meu prazer”

“ Aleluia, Hosana”

“É de coração”

“Graças dou”

Manhã - 10h25min
“Doce Nome”

“Só em Jesus”

“Ó trazei, à casa do tesouro (244 HCC)”

“Cristo já ressuscitou (135 HCC)”

Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome,
os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser.

Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração
Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação.

Só em Jesus encontro paz
É minha luz, o meu cantar
A minha força n'Ele está
Na tempestade tenho paz

Que grande amor, que grande paz
O meu temor embora vai
Meu Redentor é tudo em mim
Firme no amor de Deus estou

Só em Jesus que veio a nós
Como cordeiro se entregar
Mostrou amor e retidão
Morrendo por amor a nós
Na rude cruz onde morreu
Jesus cumpriu o amor de Deus
E lá levou o meu pecar
Posso em Cristo livre estar

A morte eu nao temo mais
É o poder de Deus em mim
O meu viver, o meu morrer
Está no comando do meu Deus

Ninguém vai mais me separar
Das suas mãos, do seu cuidar
Virá levar-nos ao seu lar
Só em Jesus firmado estou

Só em Jesus encontro paz
É minha luz, o meu cantar
A minha força n'Ele está
Na tempestade tenho paz
Que grande amor, que grande paz
O meu temor embora vai
Meu Redentor é tudo em mim
Firme no amor de Deus estou
Só em Jesus estou

1- Oh, trazei à casa do tesouro,
dízimos e ofertas com amor!
Consagrai-vos como bons mordomos,
desfrutando as divinais promessas.

Sim, provai-o,
confiantes, dedicai-vos já ao Senhor,
Que grandes bênçãos
sobre vós derramará.

2- Quando minha fé vacila e falha,
tudo se escurece ao meu redor;
com ternura meu Senhor me ampara;
pelo seu amor então prossigo.

3- Eu lhe dediquei a minha vida,
todos os talentos, tempo e bens.
Com mil bênçãos ele me sustenta;
nele achei perdão e paz perenes.

1- Cristo já ressuscitou,
Aleluia!
sobre a morte triunfou.
Aleluia!
Tudo consumado está;
Aleluia!
salvação de graça dá.
Aleluia!

2- Gratos hinos entoai;
Aleluia!
ao Senhor Jesus honrai,
Aleluia!
pois à morte quis baixar,
Aleluia!
pecadores pra salvar.
Aleluia!

3- Uma vez na cruz sofreu;
Aleluia!
uma vez por nós morreu,
Aleluia!
mas agora vivo está,
Aleluia!
e pra sempre reinará.
Aleluia!

Digno és de Glória e louvores, levantamos nossas mãos, Te adoramos, oh! Senhor.
Digno és de Glória e louvores, levantamos nossas mãos, Te adoramos, oh! Senhor.

Porque grande és Tu.Maravilhas fazes Tu.
Não há outro igual a Ti. Não, não há. Não há outro igual a Ti, Senhor.

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.

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!

Tens feito tanto por mim,
da escuridão tua luz me tirou.
Graças dou. Graças dou.
Por teu Amor e perdão,
por meus pecados levados na cruz.
Graças dou. Graças dou.

Aqui diante de Ti,
eu  tenho tanto pra te agradecer.
Graças dou. Graças dou.
O que me deste, Senhor,
por tantas bênçãos que eu não posso ver.
Graças dou. Graças dou.

Com meu coração
e o meu louvor,
com as mãos aos céus,
Louvo-te, Senhor.

Graças dou, sempre a Ti eu graças dou,
graças dou.

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. (MULHE-
RES)
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.


