Informativo
ANIVERSARIANTES: 04 - Zuleide
Bezerra de Souza; 06 - José Adelmo Ramos
Calado; 07 - Alice Naves Lôbo; Francisco
das Chagas Souza; 08 - Fabiane Naves
Silva; José Jeremias Fonseca de Oliveira;
09 - Andressa Miranda Silva; Edson Pereira
Nascimento. Casamento: 04 - José Jeremias
e Mª de Fátima; 08 - Cleidson Roosevelt e
Raphaelle Grizelide; 10 - Manoel e Adélia.
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.

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.
NOVO ENDEREÇO: A irmã Rosiléia
Alves informa seu novo endereço
residencial, Condomínio RK, Conjunto
Antares, Qd. L Casa 20, Sobradinho/DF.
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); CRÍSCIA
BATISTA (terça): Quadra 10, conj. G, Casa:
12.

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
05-Segunda
06-Terça
07-Quarta
08-Quinta
09-Sexta
10-Sábado
11-Domingo

Êxodo 35:20-36:38
Êxodo 37:1-38:31
Êxodo 39:1-40:38
Levítico 1:1-3:17
Levítico 4:1-5:19
Levítico 6:1-7:27
Levítico 7:28-9:6

Mateus 27:32-66
Mateus 28:1-20
Marcos 1:1-28
Marcos 1:29-2-12
Marcos 2:13-3:6
Marcos 3:7-30
Marcos 3:31-4:25

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

34:1-10
34:11-22
35:1:16
35:17-28
36:1-12
37:1-11
37:12-29

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

9:7-8
9:9-10
9:11-12
9:13-18
10:1-2
10:3-4
10:5

Escala de Serviços
Neste domingo, 04/02
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 7:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Recepção:
¨Segurança:

Paulo Lôbo
Oliene
Neuzanira
Tânia Naves e Alice
Patrícia, Mada e Luciana
Joaquim e Ivone Naves
Silvio e Jhonatas
Paulo Lôbo
Nadir
Marcos Gomes e Ricardo
Valverde

No Próximo Domingo, 11/02
Rosiléia
Letícia
Viviane, Danielle e Adriana
Adalberto Alves e Raimunda
Valdivino machado e Magali Calado
Nelson dos Santos
Valmi
Ariovaldo e Israel

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!

98% realizado
01 a /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

A Igreja Relacional
Uma igreja relacional é o caminho para o discipulado que se movimenta na
premissa de uma liderança multiplicadora bem formada. Joel Comiskey disse: “a menos
que os membros dos pequenos grupos se convertam em líderes de pequenos grupos,
poucos frutos duradouros vão permanecer. As igrejas não fazem colheita por terem
pequenos grupos elas fazem a colheita porque tem trabalhadores para fazer a colheita.
Igrejas que não tem nenhum plano para formar líderes, planejam por omissão, perder a
colheita”
É uma mudança de paradigma do eventual para o relacional. O eventual foca
em programas e o relacional foca em princípios. A igreja com princípios está reunida em
um prédio que abriga um conjunto de programas que ocupam um número pequeno de
membros enquanto a maior parte da igreja se torna consumidora em assistir e avaliar
esses programas.
Os programas são necessários e devem acontecer para glorificar a Deus e
cumprir a Grande Comissão e não ser um fim em si mesmo. Os programas devem existir
em função dos princípios.
A mudança de paradigma de programas para princípios leva-nos a passos
diferentes do convencional como: sonhar com a diferença que podemos fazer
multiplicando líderes eficazes; demonstrar o discipulado com a própria vida; o
discipulado é transmissão de verdade e vida. A igreja relacional tem o seu foco nas
pessoas para edificá-las e prepará-las para a multiplicação.
Outros passos como o incisivo desejo de descobrir novas pessoas e
aprofundar o relacionamento com elas; Jesus chamou os doze para estarem com Ele:
Eles comeram, caminharam, ministraram e “acamparam ao ar livre” muitas vezes juntos
e Jesus disse-lhes que os amava e os chamou de amigos. Ele desenvolveu com os
discípulos um relacionamento.
A Igreja relacional está fundamentada na formação de pessoas que investem
em relacionamentos saudáveis. Relacionar-se é conviver, passar tempo juntos. O
relacionamento é a base do discipulado e para tanto, precisamos rever os nossos
conceitos e reafirmar os valores bíblicos em que nos detemos, como verdade absoluta.
Relacionar-se no discipulado é a pratica intencional de formar discípulos por
meio do convívio pessoal. O discipulado é vida na vida. É interação dos membros da
igreja e o resultado é uma igreja relacional.
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° 05
Sobradinho, 04 de fevereiro de 2018.

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

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

Instrumental
Ministério de Comunicações
“Hoje é tempo de louvar a Deus”
II Timóteo 1.13

Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido,
na fé e no amor que há em Cristo Jesus.

Motivos de Oração
1. Ore por vidas cristãs autênticas, sustentadas pela palavra;
2. Ore por pessoas redimidas, que tenham temor e submissão à Palavra de Deus;
3. Peça ao Senhor que o ajude a viver pela fé e no amor de Cristo Jesus.

Canto Congregacional
Oração
Recitativo Bíblico

“Este é o dia do Senhor (226 HCC)”
Tito 1.9

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio
Recitativo bíblico

“Não sou meu (435 HCC)”

1. Ore por capacidade de aprendizagem da Palavra;
2. Peça ao Senhor que sua vida tenha poder para viver como servo de Deus;
3. Suplique ao Senhor o despertar da sua capacidade de fazer discípulos.

Recitativo Bíblico

II Timóteo 2.2

E o que ouvistes de mim diante de muitas testemunhas, transmiti a homens fiéis e
capacitados a fim de que possam igualmente discipular a outros.

Ministração da palavra “Pensar em uma Igreja Relacional”
Canto Congregacional

“Washington Luiz da Silva”
“ Corpo e família”

Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado,
coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração,
eu declaro a paz de Cristo, te abençôo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.
Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor.
Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade,
expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso,
do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão.

Oração
Poslúdio

Instrumental
“Salmo 84.10”

Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil.

Canto Congregacional
“Este é o dia do Senhor (226 HCC)”
Igreja em ação
Ministério de Comunicações
Oração
Visitantes, Bens e Vidas
Canto Congregacional
“As boas novas anunciai (541 HCC)”
Recitativo Bíblico
DIRIGENTE: Levantou-se grande perseguição contra a Igreja que estava em jerusalém;
e todos exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da judéia e da
Samaria.

HOMENS:

No entanto os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a
palavra.

TODOS:

E descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. As multidões escutavam unânimes, as coisas que Filipe dizia, ouvindo-o e vendo
os sinais que operava. E houve grande alegria naquela cidade.

Retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina. para que seja poderoso,
tanto para exortar na sã doutrina como para convencer os contradizentes.

Consagração de dízimos e ofertas
Motivos de Oração

Instrumental

Momento de Oração

1. Louvar a Deus pelo Seu amor imensurável e ilimitado;
2. Agradecer a Deus porque um dia Sua Palavra Chegou a nós;
3. Clamar pelo despertamento dos membros da PIBS para o cumprimento de fazer
discípulos.

Canto Congregacional
“Amor maior”, “Grande Senhor” e “Poder do Teu amor”
Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Culto infantil
Mensagem
“Pr. Rinaldo Matos”
Canto Congregacional
“Dá-me Tua visão (546 HCC)”
1- Dá-me tua visão, Senhor,
olhos que possam ver
almas perdidas sem teu amor,
sem fé, sem graça e poder.

Abre meus olhos,
dá-me visão, Senhor,
que eu possa aos outros demonstrar
teu maravilhoso amor.

Oração
Poslúdio

2- Quantos vivem sem conhecer
a tua compaixão!
Que eu mostre, pelo meu proceder,
o teu amor e perdão.
3- Minha vida consagro aqui,
perante a tua cruz;
tudo o que sou pertence a Ti.
Oh, vive em mim, meu Jesus!

Instrumental

Noite - 19h

Manhã - 10h25min
“Hoje é tempo de louvar a Deus”
Hoje é tempo de louvar a Deus
Em nós agora habita o seu espírito
Então é só cantar, e a Cristo exaltar,
E sua glória encherá este lugar.

No meio dos louvores Deus habita
E é seu prazer cumprir o que nos diz
Então é só cantar, a Cristo exaltar
E sua glória encherá este lugar.

Vem louvar, (vem louvar)
Vem louvar, (vem louvar)

3- Paz e glória lá dos céus
manifesta já, ó Deus.
Desejamos te louvar,
tua graça aqui sentir;
neste culto reforçar
esperanças do porvir,
esperanças do porvir.

2 - Dá-nos hoje a tua paz
bênção que nos satisfaz!
Vimos te pedir perdão,
ó amado Redentor.
Mostra tua compaixão
ao contrito pecador,
ao contrito pecador.

“Não sou meu (435 HCC)”
1- Não sou meu. Por Cristo salvo,
que por mim morreu na cruz,
eu confesso alegremente
que pertenço ao bom Jesus.

3- Não sou meu. A ti confio
tudo quanto chamo meu.
Tudo em tuas mãos entrego,
pois, Senhor, sou todo teu.

Não sou meu; oh, não sou meu! Bom Jesus, sou todo teu.
O que tenho e sou entrego; ó Senhor, sou todo teu.
2- Não sou meu. Por Cristo salvo,
pois seu sangue derramou
e da pena do pecado
a minha alma resgatou.

1- Este é o dia do Senhor,
de descanso e de louvor.
A semana já passou,
o Senhor guiou-nos bem;
o seu povo se lembrou
que, reunido, bênçãos tem,
que, reunido, bênçãos tem.

2 - Dá-nos hoje a tua paz
bênção que nos satisfaz!
Vimos te pedir perdão,
ó amado Redentor.
Mostra tua compaixão
ao contrito pecador,
ao contrito pecador.

3- Paz e glória lá dos céus
manifesta já, ó Deus.
Desejamos te louvar,
tua graça aqui sentir;
neste culto reforçar
esperanças do porvir,
esperanças do porvir.

“As boas novas anunciai (541 HCC)”

“Este é o dia do Senhor (226 HCC)”
1- Este é o dia do Senhor,
de descanso e de louvor.
A semana já passou,
o Senhor guiou-nos bem;
o seu povo se lembrou
que, reunido, bênçãos tem,
que, reunido, bênçãos tem.

“Este é o dia do Senhor (226 HCC)”

4- Não sou meu. Oh, santifica
tudo quanto sou, Senhor!
Do egoísmo e da vaidade
livra-me, meu Salvador.

“Corpo e família”
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado,
coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração,
eu declaro a paz de Cristo, te abençôo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.
Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor.
Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade,
expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso,
do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão.

1- Povo de Deus, cumpri o vosso encargo
3- Anunciai bem alto, ao mundo inteiro,
de proclamar do nosso Deus o amor.
que o nosso Deus é Deus de eterno amor;
Pois ele, compassivo, não deseja
que ele deixou as glórias infinitas
a perdição do indigno pecador.
para salvar o mundo pecador.
As boas novas anunciai.
Que Deus nos ama, contentes proclamai.
2- Oh, contemplai milhares que perecem,
presos nas garras do pecado e mal,
sem que haja alguém que vá e lhes indique
Cristo Jesus, Libertador real!

4- Oh, consagrai os vossos bens e filhos
pra difundir de Cristo a santa luz!
Com orações constantes, fervorosas,
participai da causa de Jesus.

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

“Grande Senhor”
Das alturas do céu, do profundo mar.
Dos limites da terra, louvamos-te.
Com todo o coração, todo povo e nação
Todos num só clamor, louvando o Senhor

Por toda a eternidade
Tu serás coroado com louvor!
Teu nome é exaltado,
Sempre magnificado com louvor.
Grande Senhor!

“Poder do Teu amor”
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.

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.

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.

