Informativo
ANIVERSARIANTES: 17 - Thaís Rocha
da Silva Patriarca; 19 - Manuel Severino
Feliciano; Thalita Monteiro do Nascimento;
Vinícius Costa e Silva. Casamento: 19 Cláudio e Carlene. Parabéns!

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.

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

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.

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.

PARTICIPE DO PGM: Locais:
QUEOMIDES (quinta):QMS 39 Casa13
Condomínio João de Barro, Setor de
Mansões (OBS: no portão eletrônico digite
13); SINVAL LIMA (terça) : Condomínio
Recanto da Serra - Rua 10 Casa 15 (Silvio e
Louêja); VICENTE ALVES (terça):
Condomínio mansões entrelagos, etapa 2,
conjunto R, Casa 5 (Paranoá)

CULTO DE ORAÇÃO: “Felicidade
começa com FÉ. Creia e Deus surpreenderá
você!” Participe todas as quartas-feiras,
às 19h55.

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.

Leitura Bíblica da Semana
15-Segunda
16-Terça
17-Quarta
18-Quinta
19-Sexta
20-Sábado
21-Domingo

Gênesis 46:1-47:31
Gênesis 48:1-49:33
Gênesis 50:1; Êx. 2:10
Êxodo 2:11-3:22
Êxodo 4:1-5:21
Êxodo 5:22-7:25
Êxodo 8:1-9:35

Mateus 15:1-28
Mateus 15:29-16:12
Mateus 16:13-17:13
Mateus 17:14-27
Mateus 18:1-22
Mateus 18:23-19:12
Mateus 19:13-30

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

19:1-14
20:1-9
21:1-13
22:1-18
22:19-31
23:1-6
24:1-10

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

4:14-19
4:20-27
5:1-6
5:7-14
5:15-21
5:22-23
6:1-5

Escala de Serviços
Neste domingo, 14/01
¨Assessoria Culto: Daniel
¨Assessoria EBD: Rosiléia
¨Berçário 1:
Dinalva
¨Culto Infantil 4 a 7:Vanessa e Gabi
¨Culto Infantil 1 a 3: Viviane, Danielle e Zuleide
¨Diáconos:
Deraldo André e Catarina Naves
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
Valdivino Machado e Magali
¨Motoristas:
Israel Batista
¨Recepção:
Valmi
¨Segurança:
Adalberto e Elias Monteiro

No Próximo Domingo, 21/01
Alessandro
Oliene
Débora Nascimento
Patrícia e Joel
Márcia, Jucilene e Adriana
Edson e Eufrosina
Jhonatas e Valdivino Machado
Paulo José
Shaula
Elias Vital e Eduardo Alencar

ATIVIDADES REGULARES
• 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.

EXPEDIENTE

• 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

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!

33% Realizado
01 a 07/01

Pastores Eméritos:
Alexandre Gonçalves da Silva (In Memorian)
Gerson Monteiro Camargo (In Memorian)

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

O Pequeno Grupo Multiplicador
É um grupo de pessoas que se reúne regularmente para glorificar a Deus por
meio do fortalecimento de relacionamentos discipuladores e da multiplicação de
discípulos. O PGM existe para glorificar a Deus em reconhecimento pelo que Ele é e por
tudo o que Ele faz.
O PGM é uma poderosa ferramenta para cumprirmos a Grande Comissão em
nível local e uma importante estrutura de apoio à Visão de Igreja Multiplicadora, em
seus cinco princípios.
O PGM interage com esses princípios incentivando a Oração entre os seus
participantes, principalmente com respeito à intercessão pelas vidas não salvas e pelas
pessoas evangelizadas e discipuladas. É fundamental na Plantação de Igrejas, na
medida em que a igreja é formada de pessoas que se multiplicam e agregam novas
pessoas. É também um celeiro para a Formação de Líderes, por estimular o exercício de
dons e ministérios e ajudar na identificação de novas lideranças.
O PGM proporciona um ambiente para o exercício de Compaixão e Graça e
quanto à Evangelização Discipuladora, o PGM potencializa o anúncio do Evangelho,
a criação e o aprofundamento de relacionamentos discipuladores, tudo isso culminando
para a manifestação da glória de Deus.
O Relacionamento Discipulador no PGM é o relacionamento intencional de um
discípulo com uma pessoa visando torná-lo outro discípulo. Esse relacionamento
constitui-se de seis elementos: relacionar, agregar, interceder, solicitar, ensinar o
evangelho, zelar pela pessoa.
Uma igreja pequena geralmente consegue proporcionar uma comunhão saudável
entre os seus membros. Mas, quando ela cresce, essa comunhão fica cada vez mais
difícil de ser preservada, a não ser que os membros se reúnam em grupos menores que
promovam relacionamentos também fora das reuniões coletivas.
O PGM saudável promove interação entre seus membros, e isso acontece até
mesmo fora dos encontros do grupo. O PGM produz discípulos, discipuladores e
companheiros de fé. Em nossa caminhada cristã, Deus separa pessoas especiais que
nos amparam, exortam e sustentam em oração constantemente. O PGM tem sido o
principal lugar para promover esse tipo de comunhão. (Extraído do Original).
Por isso, estamos investindo nesse estilo de vida para a igreja e desejamos
muito que você faça parte desse empreendimento.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - JANEIRO - 2018

0%

Organizada no dia 8 de dezembro de 1959
Pastor: Washington Luiz da Silva

100 %
do orçado

Boletim Dominical N° 02
Sobradinho, 14 de Janeiro de 2018.

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 09h
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

Instrumental
“Bom estarmos aqui”
Colossensses 3.16

A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria; ensinai-vos e
admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a
Deus com gratidão em vossos corações.

Motivos de Oração

1. Ore para que individualmente experimentemos uma comunhão que seja um
diferencial na vida da igreja;
2. Ore para que tenhamos a experiência de gerar novos discípulos;
3. Peça ao Senhor que nos incline a termos mais tempo em oração.

Canto Congregacional
“Adorador” e “Jesus, essência do louvor”
Oração
Leitura bíblica
“II Coríntios 8.2,7-8”
MULHERES: Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e
como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade.

TODOS:

Portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em ciência, e em toda a diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça.

DIRIGENTE: Não digo isto como quem manda, mas para provar, pela diligência dos
outros, a sinceridade de vosso amor.

Consagração de dízimos e ofertas
Motivos de oração

“Crer e Observar (465 HCC)”

1. Peça ao Senhor por mais pessoas amparando outras em suas necessidades;
2. Interceda por pessoas não crentes sendo conduzidas ao ensino do Evange
lho;
3. Ore para que avancemos em nossos relacionamentos com Deus e com os
outros irmãos.

Ministração da palavra “O que é um Pequeno Grupo Multiplicador” “Críscia Batista”
Canto Congregacional
“Brilha no meio do teu viver (488 HCC)”
1- Não somente pra fazer um feito singular 2- Oh, talvez alguma vida possas alegrar
é preciso agir com muito ardor;
com palavras cheias de calor,
mas as coisas mais humildes por executar
ou quem sabe algumas almas tristes alcançar
Deves fazê-las com todo amor.
com a mensagem do Salvador.
Brilha no meio do teu viver
3- Mesmo que agitado seja aqui o teu viver,
Brilha no meio do teu viver,
sê mais firme em tua devoção.
Pois talvez algum aflito possas socorrer:
Vê em teu redor que há gente triste a perecer,
Brilha no meio do teu viver.
sem ter certeza da salvação.

Oração
Poslúdio

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio
Recitativo bíblico

Instrumental

Instrumental
“Salmos 18.46; 145.1”

Vive o Senhor; bendita seja a minha rocha, e exaltado seja o Deus da minha
Salvação. Eu te exaltarei, ó Deus, rei meu; e bendirei o teu nome pelos
séculos dos séculos dos séculos.

Canto Congregacional
“Santo! Santo! Santo! (02 HCC)”
Comunicações
Oração
Visitantes, Bens e Vidas
Canto Congregacional
“Não há Deus maior”
Recitativo bíblico
“Isaías 40.9”
Tu, anunciador de boas-novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de
boas-novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente; levanta-a, não temas, e
dize às cidades de Judá: Eis aqui está o vosso Deus.
Momento de Oração
1. Ore confessando o desejo de ser uma pessoas justa e temente a Deus e que
busca a redenção em Cristo, para nossa cidade.
2. Ore por aqueles que ouvirão a Palavra de Deus e que sejam sensíveis a ela, bem
como, receptivos a salvação de Jesus;
3. Peça ao Senhor que se cumpra em nosso meio a promessa de Jesus: “E a todos
atrairei a mim”

Canto Congregacional

“Santo é o Senhor”, “Santo, Santo, Santo” e
“Santo, Justo e Digno”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Culto infantil
Texto Bíblico
Mensagem
“Os Prêmios da Fidelidade”
Canto Congregacional

Lucas 2.25-50
“Jane Farias”
“Deus é fiel”

Deus é fiel, é fiel
Acima de todas as coisas eu sei,
Eu sei que meu Deus é fiel.

As vezes eu posso passar
Uma noite inteira a chorar
Mas sei que meu Deus, logo pela manhã,
Fará novamente o sol brilhar.

Em meio aos muitos problemas,
Em meio as lutas sem fim,
Por entre muitos dilemas
Que se apresentam pra mim.

E encherá de alegria os meus lábios
E o meu coração de louvor.
Assim, vou descansar, sim, eu vou
confiar
no seu grande e imenso amor.

Oração
Poslúdio

Instrumental

Noite - 19h

Manhã - 10h25min
“Bom estarmos aqui”
Bom estarmos aqui louvando a
Deus venha nos abençoar e que esta união Nunca falte para nós.
Deus, podendo exaltar seu santo
Deus venha nos abençoar e que esta união Nunca falte para nós.
nome.
Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor num só espírito.
Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor num só espírito.

“Adorador”
Esta canção é só para Ti
Tu és o motivo primeiro
Do meu louvor, da adoração
Do meu amor mais sincero
Levanto minhas mãos no santuário
Elevo minha voz para cantar
De toda Tua glória e majestade
E graça, que me fazem declarar

Tu és o meu Senhor (és o meu Rei)
A Teus pés estou (prostrado, ó Deus)
Eu quero te servir (com o que sou)
Como adorador (adorador)
Como adorador (adorador)
Levanto minhas mãos...

“Sant! Santo! Santo! (02 HCC)”
1- Santo! Santo! Santo! Deus onipotente! 3- Santo! Santo! Santo! Nós, os pecadores,
não podemos ver tua glória sem tremor.
Cedo, de manhã, entoamos teu louvor.
Santo! Santo! Santo! Nosso Deus triúno, Tu somente és santo; outro não existe
puro e perfeito, excelso benfeitor.
és um só Deus, excelso Criador.
2- Santo! Santo! Santo! Todos os remidos, 4- Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Tuas obras louvam teu nome com fervor.
Antes de formar-se o firmamento e a terra, Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
És um só Deus, supremo Criador. Amém.
eras e sempre és e hás de ser, Senhor.

“Não há Deus Maior”
Não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus.
Não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus.
Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou.
Para Seu louvor. (4x)

“Santo é o Senhor”

“Jesus, essência do louvor”

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.

A Ti erguemos as mãos
nos prostramos em adoração.
Te louvamos, Rei e Senhor
Jesus, excelso Tu és.

“Santo, Santo, Santo”
Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo.
Santo é o Senhor, Poderoso.
Digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor.
Louve, louve e exalte ao Senhor.
Louve, Seu nome para sempre.

“Crer e Observar (465 HCC)”
1- Em Jesus confiar, 2- Ao andarmos com 3- Inefável prazer é Jesus 4- Resolutos, Senhor, e
suas leis observar, é Deus, recebemos dos conhecer, e ser crente com todo fervor, os teus
trilhar um caminho de céus direção e conforto zeloso e leal. Sua voz passos queremos seguir,
paz.
Satisfeitos, sem par. Nem tristeza, sempre ouvir, suas teus preceitos guardar, o
guardar o que ele nem dor, nem a prova ordens cumprir, é ter teu nome exaltar, sempre a
ordenar alegria perene maior poderão nossa fé bênção constante e real. tua presença sentir.
nos traz.
abalar.
Crer e observar tudo quanto ordenar; o fiel obedece ao que Cristo mandar.

“Brilha no meio do teu viver (448 HCC)”
1- Não somente pra fazer um feito singular
é preciso agir com muito ardor;
mas as coisas mais humildes por executar
Deves fazê-las com todo amor.
Brilha no meio do teu viver
Brilha no meio do teu viver,
Pois talvez algum aflito possas socorrer:
Brilha no meio do teu viver.

2- Oh, talvez alguma vida possas alegrar
com palavras cheias de calor,
ou quem sabe algumas almas tristes alcançar
com a mensagem do Salvador.
3- Mesmo que agitado seja aqui o teu viver,
sê mais firme em tua devoção.
Vê em teu redor que há gente triste a perecer,
sem ter certeza da salvação.

Santo é o Senhor
Deus Poderoso
Tua glória enche a Terra.

“Santo, Justo e Digno”
1- Santo, Santo, Santo
é o Senhor
Santo é o Senhor Deus
poderoso
O que era, o que é, e o
que há de vir,
Santo, Santo, Santo é
o Senhor

2- Justo , Justo, Justo
é o Senhor
Justo é o Senhor Deus
poderoso
O que era, o que é, e o
que há de vir,
Justo , Justo, Justo é o
Senhor

3- Digno, Digno,
Digno é o Senhor
Digno é o Senhor
Deus poderoso.
O que era, o que é,
e o que há de vir,
Digno, Digno,
Digno é o Senhor

“Deus é fiel”
Deus é fiel, é fiel
Acima de todas as coisas eu sei,
Eu sei que meu Deus é fiel.

As vezes eu posso passar
Uma noite inteira a chorar
Mas sei que meu Deus, logo pela manhã,
Fará novamente o sol brilhar.

Em meio aos muitos problemas,
Em meio as lutas sem fim,
Por entre muitos dilemas
Que se apresentam pra mim.

E encherá de alegria os meus lábios
E o meu coração de louvor.
Assim, vou descansar, sim, eu vou
confiar
no seu grande e imenso amor.

