
Boletim Dominical N° 06
Sobradinho, 11 de fevereiro de 2018.

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 - FEVEREIRO - 2018

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

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

ANIVERSARIANTES: 12 - Ilda Ferreira
Guimarães; Mayara Wanneschka Naves
Ferreira Santos; 15 - Marilza de Almeida
Maia Barbosa; 16 - Jeferson Nascimento
Gomes. Casamento: 14 - Marisa e Dorival.
Parabéns!

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

REUNIÃO DO CPC E CULTO ADM.: O
Pr. WLS convoca os membros do conselho
para a reunião plenária dia 15/02, às 20h,
no 3° piso. No dia 18/02 será realizada a
Assembleia regular, às 10h25.

ENSAIO INFANTO-JUVENIL:  Os
ensaios começarão no próximo sábado, dia
17, às 10 horas.

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

 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:  Nos dias de 16 a 19, o Pastor
Washington Luiz estará em  Salvador/BA.
Orem por essa viagem.

MCM:Encontro da Associação Serrana.
Será dia 17/02/2018 às 15 horas na PIBS.
Participe!

ATENÇÃO PAIS: Dia 18 de fevereiro, às
10 horas, no terceiro piso, iremos tirar uma
bela foto com todas as crianças do Dpto.
Infantil para a confecção de um banner. Não
deixe o seu filho de fora!

01 a 04/02

Neste domingo, 11/02 No Próximo Domingo, 18/02
Cl esson
Rosiléia
Letícia

Viviane, Danielle e Adriana
Adalberto Alves e Raimunda

Valdivino machado e Magali Calado
Nelson dos Santos
Valmi
Ariovaldo e Israel

Levítico 9:7-10:20
Levítico 11:1-47
Levítico 12:1-13:59
Levítico 14:1-57
Levítico 15:1-16:28
Levítico 16:29-18:30
Levítico 19:1-20:21

Marcos 4:26-5:20
Marcos 5:21-43
Marcos 6:1-29
Marcos 6:30-56
Marcos 7:1-23
Marcos 7:24-8-10
Marcos 8:11-38

Salmo 37:30-40
Salmo 38:1-22
Salmo 39:1-13
Salmo 40:1-10
Salmo 40:11-17
Salmo 41:1-13
Salmo 42:1-11

Provérbios 10:6-7
Provérbios 10:8-9
Provérbios 10:10
Provérbios 10:11-12
Provérbios 10:13-14
Provérbios 10:15-16
Provérbios 10:17

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!

Fabiano
Oliene
Dinalva
Karina e Ruth
Marcia, Louedja e Vitória
Queomides e Evenita

Shuala e Maria Clara
Israel Batista
Paulo José
Queomides e Dájames

24% Realizado

O CULTO É UM DIALOGO COM DEUS
“Deus é espírito; e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em

verdade.”
(João 4.24)

Qual o lugar que o culto ocupa em nossas vidas e nossa igreja?  O culto deve estar no
centro de tudo que a igreja faz. A igreja é antes de tudo um corpo que cultua, e como o
corpo é formado de muitas partes (membros) e todas elas devem estar envolvidas para
o perfeito funcionamento do corpo, assim também todos nós membros na igreja devemos
estar envolvidos no culto.

O culto é a inspiração de tudo que a igreja faz como igreja. O culto resiste a uma
definição completa e adequada. Moisés ficou maravilhado quando teve um encontro
com Deus em Horebe e percebeu como seria difícil descrever, relatar e explicar aquele
momento, como seria difícil descrever uma palavra: “Então respondeu Moisés: Mas eis
que não me crerão, nem  ouvirão a minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu.”
(Êxodo 4.1).

O culto é um dialogo com Deus, é a revelação de Deus aos homens e resposta dos
homens a Deus. Deus toma a iniciativa em revelação, e o homem responde em culto e
adoração. O Culto é oferta – a nossa oferta a Deus é primeiramente de toda a nossa
pessoa, nosso intelecto, nossas possessões, nossas atitudes, nossos sentimentos.
Cultuar é verificar a consciência pela santidade de Deus, é nutrir a mente com a verdade
de Deus, é purificar a imaginação pela beleza de Deus, é abrir o coração ao amor de
Deus e dedicar-se a sua vontade e ao seu propósito para nossas vidas.

O culto deve ser coerente com a natureza de Deus, na sua santidade: uma experiência
de adoração e confissão que se expressa com temor e humildade. O culto não é mera
forma e ritual, mas uma experiência com o Deus vivo, através da meditação e da entrega
pessoal. Não é simplesmente um serviço religioso, mas comunhão com Deus na realidade
do louvor, na sinceridade do amor e na beleza da santidade. O culto torna-se significativo
quando se combinam, com reverência e ordem, a inspiração da presença de Deus, a
proclamação do evangelho, a liberdade e a atuação do Espírito. O resultado de tal culto
será uma consciência mais profunda da santidade, majestade e graça de Deus, maior
devoção e mais completa dedicação à vontade de Deus.

Bom domingo!
      MM Renan Guedes Hart



Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio Instrumental
Recitativo bíblico “Salmo 107.22”

Canto Congregacional “Tu és digno (43 HCC)”
Igreja em ação Ministério de Comunicações
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Canto Congregacional “Este é o dia do Senhor (226 HCC)”
Recitativo Bíblico Êxodo 15.11; Salmo 77.14; 24.1

Momento de Oração

Canto Congregacional “O grande Deus”
“Quão gr ande é o meu Deus com Grandioso és Tu (52 HCC)”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Mensagem “MM. Renan Guedes Hart”
Canto Congregacional “Jesus, essência do louvor”

Oração
Poslúdio Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

1. Louvar a Deus pela Sua Soberania;
2. Clamar a Deus por uma vida de Santidade;
3. Agradecer a Deus pela Sua graça infinita.

Manhã - 09h
Processional                      Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Canto Congregacional “Eu não posso fugir do Teu Espírito (208 HCC)”
Recitativo Bíblico Atos 1.8

Motivos de Oração

Canto Congregacional “És amável”
Oração
Recitativo Bíblico Atos 6.7

Consagração de dízimos e ofertas “Salvador Bendito (340 HCC)”
Motivos de Oração

Ministração da palavra         “Experimentando a multiplicação”         “Washington Luiz da Silva”
Canto Congregacional       “Brilha no meio do teu viver (488 HCC)”

Oração
Poslúdio

1. Ore para que Deus levante pessoas para liderar PGMs;
2. Ore para que sejamos uma Bênção para as pessoas não crentes;
3. Peça ao Senhor que nos ajude trazer à existência, a vida de igreja
    multiplicadora.

Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemu-
nhas, tanto em jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra.

Ofereçam sacrifícios de louvor e proclamem suas obras com alegria!

E divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava muito o número dos
discípulos em Jerusalém e muitos sacerdotes obedeciam à fé.

1. Suplicar ao Senhor o despertar do senso de responsabilidade pela
                evangelização dos não crentes;

2. Ore para que sejamos um instrumento de Deus, junto dos outros irmãos, para
                construirmos a vida relacional da igreja;

3. Peça ao Senhor que o ajude a responder positivamente ao desafio de ser um
                discípulo multiplicador.

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.

Não sei explicar teu grandioso amor, Tu mereces mais.
Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu, minha vida dou.

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 -hei 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.

Quem entre os deuses é como tu, ó SENHOR? Quem é como tu, poderoso
em santidade, admirável em louvores, capaz de maravilhas?

DIRIGENTE:

MULHERES:

TODOS:

Tu és o Deus que faz maravilhas; tens feito notória a tua força entre os
povos.

Ao SENHOR pertencem a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os
que nele habitam.



Noite - 19h
“Tu és digno (43 HCC)”

“Este é o dia do Senhor (226HCC)”

“O Grande Deus”

“Quão grande é o meu Deus com Grandioso és Tu (52 HCC)”

“Jesus, essência do Louvor”

Manhã - 9h
“Eu não posso fugir do Teu Espírito (208 HCC)”

“Es amável”

“Salvador Bendito (340 HCC)”

“Brilha no meio do teu viver (488 HCC)”

Eu não posso fugir do teu Espírito, Nem ficar distante  do teu amor.
Se eu subir até os céus, Se ao abismo eu descer,

sei que ali tu estás. Mesmo se eu tomar as asas da alvorada,
tua mão ainda assim me guiará. Mesmo vindo a noite escura,

tua luz brilhará e comigo estarás.

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

1- Salvador bendito; terno e bom Senhor,
só em ti confio, grande Salvador.
Sobre a cruz morreste para me salvar,
tudo padeceste para me livrar.

Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor,
só em ti confio, grande Salvador.

2- Só em ti confio; grande é teu amor.
Nunca desprezaste um só pecador.
Todo o que contrito já te procurou
pela tua graça salvação achou.

3- Sim, em ti confio; Salvador fiel.
Nunca abandonaste o teu Israel.
Tua excelsa graça nunca faltará.
O que em ti confia não perecerá.

4- Sempre em ti confio; grande é teu poder.
Tu os inimigos podes bem vencer.
Salvo e bem seguro leva-me, Senhor,
sempre protegido pelo teu amor.

Tu és digno, tu és digno,
 tu és digno, Senhor;

digno de glória, glória e honra,
glória e honra e poder.

Porque tu criaste, sim,
 todas as coisas,

todas as coisas, Senhor;
por tua vontade foram criadas.

Tu és digno, Senhor.

Excelso, sublime, eterno e digno de louvor. O grande Deus que fez os céus
e tudo que há na terra. Glorioso, divino, supremo e tem todo o poder

e a sua glória enche os céus, diante dele as trevas caem.

É Rei dos reis, eternamente a sua força é nossa força
o seu amor e a sua graça ultrapassam a razão.

Com esplendor de um rei. Com majestade e luz
Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar.
Ele é a própria luz e as trevas vão fugir.
Tremer com Sua voz, tremer com Sua voz.

Quão grande é o meu Deus.
Cantarei quão grande é o meu Deus
E todos hão de ver quão grande é o meu Deus.

Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado,
contemplo a tua imensa criação
o céu e a terra, os vastos oceanos
fico a pensar em tua perfeição.

Então minha alma canta a ti, Senhor:
"Grandioso és tu! Grandioso és tu!"
Então minha alma canta a ti, Senhor:
"Grandioso és tu! Grandioso és tu!"

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.

Não sei explicar teu grandioso amor, Tu mereces mais.
Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu, minha vida dou.

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 -hei 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- 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.


