
Boletim Dominical N° 01
Sobradinho, 07 de Janeiro de 2018.

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
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             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 - 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

08-Segunda
09-Terça
10-Quarta
11-Quinta
12-Sexta
13-Sábado
14-Domingo

ANIVERSARIANTES: 07 - Pr. Paulo
florêncio e Silva; 11 - Ádila Rodrigues
Braga; 12 - MatheuS Monteiro Vieira; Victor
Hadade Zardo e Silva; 13 - Joel Martins
Santos; Perpétua Alves Napomuceno.
Casamento: 08 - Pr. Paulo e Ana Maria;
Billy Jack e Críscia Batista. Parabéns!

VIAGEM DOS CASAIS: “Casamento, uma
viagem para toda a vida”. Para mais
informações e inscrições, procurar as Irmãs
Clênia e Danielle.

PGMs.: O que é isso? Será que essa sigla
ainda é estranha para você? No mês de
janeiro estudaremos sobre esse assunto e
sua vida poderá ser um bênção para a
realização desse trabalho na igreja.

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:  “Felicidade
começa com FÉ. Creia e Deus surpreenderá
você!”  Todas as quartas-feiras, às 19h55.
participe!

EU SOU DIZIMISTA!: Seja você um
dizimista. Participe da vida financeira da
PIBS e descubra a alegria que a Fidelidade
somada  à graça da Liberalidade de dar, lhe
proporciona.

FÉRIAS: Pr. Washington Luiz, Pr. Aldo
Gléria e Renan Hart  terão suas atividades
reduzidas nesse mês de janeiro e suas férias
ainda não foram confirmadas.

01 a 31/12

Neste domingo, 07/01 No Próximo Domingo, 14/01
Daniel
Rosiléia
Dinalva
Vanessa e Gabi
Viviane, Danielle e Zuleide
Deraldo André e Catarina Naves

Valdivino Machado e Magali
Israel Batista
Valmi
Adalberto e Elias Monteiro

Gênesis 32:13-34:31
Gênesis 35:1-36:43
Gênesis 37:1-38:30
Gênesis 39:1-41:15
Gênesis 41:16-42:17
Gênesis 42:18-43:34
Gênesis 44:1-45:28

Mateus 11:7-30
Mateus 12:1-21
Mateus 12:22-45
Mateus 12:46-13:23
Mateus 13:24-46
Mateus 13:47-14:12
Mateus 14:13-36

Salmo 14:1-7
Salmo 15:1-6
Salmo 16:1-11
Salmo 17:1-15
Salmo 18:1-15
Salmo 18:16-36
Salmo 18:37-50

Provérbios 3:19-20
Provérbios 3:21-26
Provérbios 3:27-32
Provérbios 3:33-35
Provérbios 4:1-6
Provérbios 4:7-9
Provérbios 4:10-13

Palavra do Diretor da JMN
Eu creio que podemos evangelizar e discipular o Brasil nesta geração. Alcançar

cada pessoa em todos os contextos sociais e em todos os lugares, pequenas e grandes
cidades, condomínios residenciais, comunidades ribeirinhas, tribos indígenas, presídios,
cracolândias, sertões, e mais os estrangeiros que estão chegando no Brasil. É a grande
oportunidade para nós evangélicos.

A igreja local precisa praticar os princípios da Palavra de Deus. Cada crente
precisa cumprir sua missão de fazer discípulos, vivendo em santidade e cheios do
Espírito Santo. Os crentes devem se multiplicar em novos discípulos e também novas
igrejas precisam ser iniciadas em vários lugares do nosso país.

É preciso colocar foco naquilo que interessa ao Senhor Jesus. Ele nos confiou à
missão e voltará logo, para buscar a Sua igreja. Por isso, o inimigo trabalha para que a
igreja se desvie da sua missão e não avance na proclamação do Evangelho, que
transforma e restaura vidas. O inimigo sabe que o Evangelho é o poder de Deus. Saibam
que nossa missão é fazer discípulos que glorifiquem o Senhor Jesus.

A estratégia dos Pequenos Grupos Multiplicadores é fundamentada em princípios
bíblicos e cria a oportunidade para cada crente abrir o seu lar para evangelizar e discipular
as pessoas do seu relacionamento, parentes, amigos e vizinhos. Se cada lar cristão se
tornar em um PGM, conseguiremos alcançar todo o nosso país com o Evangelho ainda
nesta geração.

Impactaremos a história desta nação e testemunharemos um grande avivamento.
A proclamação do Evangelho é simples e qualquer irmão ou irmã pode iniciar um PGM
em sua residência com o treinamento que receberá em sua igreja. Basta disposição e
compromisso de fidelidade com o Senhor Jesus Cristo.

Às vezes achamos muitas desculpas para não nos envolvermos nesta obra e
estamos mais comprometidos com os nossos interesses e vaidades do que com os
interesses do Reino. Mas é importante lembrar que “Ele morreu por todos, para que os
que vivem, não vivam mais para si mas para Aquele que por eles morreu e ressuscitou” (II
Co 5.15).

(Texto extraído com pequenas modificações)
Pr. Fernando Brandão

                  Diretor da Junta de Missões Nacionais da CBB

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
Letícia
Karina e Ana Elisa
Fernanda, Madalena e Luciana
Valdivino Dias e Maria Alves

Paulo José e Magali C.
Alessandro Correa
Valmi
Paulo Lôbo e Givanildo

115%  realizado



Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo Culto
Prelúdio
Recitativo bíblico II Coríntios 13.13

Canto Congregacional “Quanto nos ama Jesus! (168 HCC)”
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Recitativo bíblico I João 5.1

Canto Congregacional “Digno é o Senhor”

Momento de Oração

Canto Congregacional “Amor maior”, “Cantarei Teu amor” e “Poder do Teu amor”
Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Culto infantil
Texto Bíblico Marcos 12.31

Mensagem                 “O amor a Deus na sua plenitude”                      Pr. Paulo Florêncio
Canto Congregacional “Qual adorno desta vida? (569 HCC)”
Oração
Poslúdio Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

1. Ore por um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, a fim
de amarmos genuinamente;

2. Peça ao Senhor que o ajude a se aborrecer do mal, a apegar-se ao bem e que não
tenha um amor fingido;

3. Ore para que Deus nos ajude a amarmos uns aos outros e ao Senhor da Igreja.

Manhã - 10h25min

Processional                      Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Canto Congregacional “Logo de manhã (401 HCC)”
Recitativo Bíblico II Coríntios 5.15

Motivos de Oração

Canto Congregacional “És amável” e “Ao único”
Oração
Recitativo bíblico “Números 7.10”

Consagração de dízimos e ofertas “Consagração”
Motivos de oração

Recitativo bíblico Êxodo 18.14-27
Ministração da palavra                    “Histórico dos PGM’s”                   Ir.  Sinval Lima
Canto Congregacional “No serviço do meu Rei (491 HCC)”

Oração
Poslúdio

1. Ore por uma visão ampla do que seja Igreja Multiplicadora;
2. Ore por pessoas que desejam aprofundar o conhecimento sobre Igreja

             Multiplicadora;
3. Ore por um entendimento pessoal e seguro a respeito da sua ação dentro

             dos princípios da Igreja Multiplicadora.

Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para Aquele
que por eles morreu e ressuscitou.

Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, estes três; mas
o maior destes é o amor.

...Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento
maior do que esse.

Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o nascido de Deus; e todo aquele que ama
ao que gerou, ama também ao que dele é nascido.

E ofereceram os príncipes para a consagração do altar, no dia em que foi ungido;
apresentaram, pois, os príncipes a sua oferta perante o altar.

1. Ore por Líderes formados para o desenvolvimento do trabalho, na perspectiva
de Igreja Multiplicadora;
2. Ore pela implementação dos PGM’s como braço da multiplicação de novos
crentes;
3. Ore para que Deus ajude-nos a recepcionar esse conhecimento, bem como
aceitá-lo como forma de viver a Grande Comissão.

1- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
satisfeito, abençoado;
proclamando do meu Rei a salvação,
no serviço do meu Rei.

No serviço do meu Rei, minha vida empregarei.
Gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu bom Rei.

2- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
obediente, corajoso;
na tristeza ou na alegria sei sorrir,
no serviço do meu Rei.

3- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
jubiloso, consagrado.
Ao seu lado desafio todo mal,
no serviço do meu Rei.

4- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
vitorioso, decidido.
Quanto tenho, no serviço gastarei,
no serviço do meu Rei.

Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou.
Sacrifício de amor, que me comprou,
Ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos,
graças eu te dou, ó meu Senhor!
Lavou minha mente e coração,
me deu perdão, restaurou-me a comunhão.

Digno é o Senhor, sobre o trono está.
Soberano criador, vou sempre te adorar.

Elevo minhas mãos, ao Cristo que venceu.
Cordeiro de Deus morreu por mim.
mas ressuscitou, digno é o Senhor

Pelos cravos em tuas mãos,
graças eu te dou, ó meu Senhor!
Lavou minha mente e coração,
me deu perdão,
restaurou-me a comunhão.



Noite - 19h
“Quanto nos ama Jesus! (168 HCC)”

“Digno é o Senhor”
“Amor maior”

“Cantarei Teu amor”

“Poder do Teu amor”

“Qual adorno desta vida? (569 HCC)”

Manhã - 10h25min
“Logo de manhã (401 HCC)”

“És amável”

“Ao único”

“Consagração”

“No serviço do meu Rei (491 HCC)”

2- E no fim do dia, quando o sol se for,
     te adorarei, te darei louvor;

mesmo escura a noite, brilha a tua luz
e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus.

1- Logo de manhã, quero te buscar,
    tua voz ouvir, teu amor sentir

e estender as mãos para te louvar,
derramar meu coração sobre teu altar.

Pois tu sabes bem tudo quanto há em mim;
 que vou te seguir e te amar até o fim.

Revelaste o teu amor Senhor, por nós na cruz
Demonstrando-nos, eterna compaixão
Salvação concede a todo o que, confia em ti
Jesus tu és o Deus, da nossa redenção

És amável, tu és Santo,
Concedeste o que tem de melhor

És tão meigo, compassivo,
Cristo vivo, tu és Deus

Mestre e autor da vida, vem reinar em mim
Desejável é tua vontade
Cria através de mim o amor, o teu amor,
E dar-te-ei louvor eternamente

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.

A honra, a glória, a força
 e o poder ao Rei Jesus
 e o louvor ao Rei Jesus.

Ao Rei dos reis consagro tudo o que sou.
De gratos louvores transborda o meu coração.
A minha vida eu entrego
nas tuas mãos, meu Senhor.
Pra te exaltar com todo o meu amor.
Eu te louvarei conforme a tua justiça
e cantarei louvores, pois tu és Altíssimo.

Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver.
Cantarei e contarei as tuas obras,
pois por tuas mãos foram criadas,
terra, céu e mar e todo ser que neles há.

Toda terra celebra a Ti,
com cânticos de júbilo,
pois tu és o Deus criador.
Toda terra celebra a Ti,
com cânticos de júbilo,
pois tu és o Deus criador.

1- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
satisfeito, abençoado;
proclamando do meu Rei a salvação,
no serviço do meu Rei.

No serviço do meu Rei, minha vida empregarei.
Gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu bom Rei.

2- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
obediente, corajoso;
na tristeza ou na alegria sei sorrir,
no serviço do meu Rei.

3- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
jubiloso, consagrado.
Ao seu lado desafio todo mal,
no serviço do meu Rei.

4- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
vitorioso, decidido.
Quanto tenho, no serviço gastarei,
no serviço do meu Rei.

Foi ao Calvário por mim.
Quem pode amar tanto assim?
O que ele fez, ao mal desfez.
Cristo te ama. Cristo me ama.
Quanto nos ama Jesus!

Quanto nos ama Jesus!
Quanto nos ama Jesus!
Por nós sofreu, na cruz morreu.
Cristo te ama. Cristo me ama.
Quanto nos ama Jesus!

Amor maior não há. Amor
melhor não há (4x)

Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim.
Eu abrirei meu coração, deixando 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!
Cantarei teu amor pra sempre!
Cantarei teu amor pra sempre!
Cantarei teu amor pra sempre!

Meu coração exulta, com alegria eu canto.
Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria.

Senhor, eis-me aqui,
vem transformar meu ser,
no fluir da graça que encontrei em Ti.
Senhor, descobri
que as fraquezas que há em mim
podem ser vencidas no poder do Teu amor.

Junto a Ti, Teu amor me envolve. Atrai-me para ao Teu lado estar.
Espero em Ti e subo como águia, nas asas do Espírito contigo voarei,

no poder do Teu amor.

Face a face quero ver-te, meu Senhor
e conhecer o Amor que habita em mim.
Vem renovar minha mente em Teu querer,
meus dias viverei no poder do Teu amor.

4- Não te irrites, mas tolera
     com amor, com amor.
    Tudo sofre, tudo espera
     pelo amor, pelo amor.

Desavenças e rancores
não convém a pecadores,
não convém a pecadores
salvos pelo amor.

5- Pois, irmão, ao teu vizinho
    mostra amor, mostra amor.
    O valor não é mesquinho
    deste amor, deste amor.
    O supremo Deus nos ama,
    Cristo para os céus nos chama,
    Cristo para os céus nos chama,
     onde reina o amor.

3- Mesmo quando for custoso,
     nutre amor, nutre amor.
     Ao irado e mui furioso
     mostra amor, mostra amor.

 Não te dês por insultado,
 mas responde com agrado,
 mas responde com agrado,
 vence pelo amor.

1- Qual o adorno desta vida?
É o amor, é o amor.
Alegria é concedida
pelo amor, pelo amor.
É bondoso, é paciente,
não se torna maldizente,
não se torna maldizente
este meigo amor.

2- Com suspeitas não se alcança
     doce amor, doce amor.
     Onde houver desconfiança,
     ai do amor, ai do amor!
     Pois mostremos tolerância;
     muitas vezes a arrogância,
     muitas vezes a arrogância
     murcha e mata o amor.

Tua Santidade é grande, teu amor
imensurável.

Tuas palavras, dentro em
mim, me fazem ver que eu sou

teu. (2x)

Te adorarei, te bendirei, és para mim Amor maior, és para mim amor melhor. (2x)

Em teus braços eu me aconchego
Tua doce voz me leva a

descansar.
Tua palavra me faz sentir

consolo e paz, pois sou teu. (2x)


