
Boletim Dominical N° 07
Sobradinho, 18 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

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: 18 - Neuzanira da
Silva Carvalho Batista; 19 - Jhonatas Silva
do Nascimento; 20 - Adalberto Alves de
Oliveira; Benjamin Mendes Siqueira;
Caroline Ednara Moreira Machado Aguiar;
22 - Renan Guedes Hart; 23 - Maria Júlia
dos Santos. Casamento: 23 - Alessandro e
Elaine; 25 - Joaquim e Francisca; Abelardo
e Eufrosina. Parabéns!

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

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

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.

CAFÉ DA MANHÃ MCM:  A Irmã Ruth
Santos, convida as irmãs da Igreja para o
café da manhã, com o objetivo de
comunhão e agradecimento ao nosso Deus.
Local: Quadra 3, Conj. G, Casa 8, às 7h30min
do dia 24 de fevereiro de 2018.

ENSAIO INFANTO-JUVENIL:  Os
ensaios serão aos sábados, às 10 horas.

AULA DE PERCEPÇÃO MUSICAL:
(Teoria Musical). Será gratuito, todas as
segundas-feiras, às 19h00 - Turma para
iniciantes e às 20h00 - Turma para
avançados.

01 a 12/02

Neste domingo, 18/02 No Próximo Domingo, 25/02

Jeferson
Rosiléia
Débora Nascimento
Tânia Franklin e Alessandra
Meire, Lorena e Diná
Valdivino e Rosiléia

Matheus Monteiro e Emanuel A.
Queomides S. Santos
Valmi
Antônio Cruz e Elisaldo

Levítico 20:22-22:16
Levítico 22:17-23:44
Levítico 24:1-25:46
Levítico 25:47-27:13
Levítico 27:14-Núm. 1:54
Números 2:1-3:51
Números 4:1-5:31

Marcos 9:1-29
Marcos 9:30-10:12
Marcos 10:13-31
Marcos 10:32-52
Marcos 11:1-26
Marcos 11:27-12:17
Marcos 12:18-37

Salmo 43:1-5
Salmo 44:1-8
Salmo 44:9-26
Salmo 45:1-17
Salmo 46:1-11
Salmo 47:1-9
Salmo 48:1-14

Provérbios 10:18
Provérbios 10:19
Provérbios 10:20-21
Provérbios 10:22
Provérbios 10:23
Provérbios 10:24-25
Provérbios 10:26

Missões Mundiais em Resultados

Sou grato a Deus porque a PIBS vai “Até aos confins da terra” com Missões
Mundiais. Nos anos decorridos, a história da nossa igreja registra um compromisso
missionário inadiável e intransferível. A história da PIBS realça a visão com a obra
missionária e com aqueles que são os nossos braços estendidos no campo. Por isso
louvamos a Deus.

1907 foi o ano que a CBB criou a Junta de Missões Estrangeiras, atual JMM
para evangelizar fora do Brasil. Hoje os batistas se fazem representar em 77 países, nos
5 continentes, através de missionários, projetos e parcerias.

O que fazemos contagia a tantos, por isso, 3 países estão em contato com
Missões Mundiais para compartilhamento do DNA, para formação de agências
missionárias nos campos. O nosso projeto missionário exige muita oração, 26% da
nossa força missionária estão em áreas de perseguição religiosa. O risco e alto!

Parece muito, mas é pouco, os 1800 missionários que estão no campo cumprindo
o chamado de apresentar o Grande Eu Sou às nações. Entre 2016-2017 foram plantadas
119 igrejas nos campos. Em estado de perseguição, esse número é uma grande vitória.
A Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, chegou a marca de 720 mil exemplares distribuídos
pelo programa Bíblias para os Povos, sobretudo em apoio à igreja sofredora na Ásia.

Outra vitória foram mais de 4180 batismos realizados nos dois anos anteriores.
Acrescemos a informação de que foram as 19.567 pessoas confessando Jesus Cristo
como Salvador e Senhor em 2016. O investimento em crianças atinge 16.000 que recebem
educação pré-escolar através do PEPE e são mais de 600 unidades do PEPE, em 29
países na América Latina, África e Ásia.

Os Radicais estão presentes 11 países. Essa é uma força jovem que espera
fazer muito mais e Deus está esperando por você. O programa de Nutrição Pão Nosso,
nos primeiros sete meses de 2017 atendeu 30 mil pessoas.

Os resultados podem lhe parecer muita coisa e não resta dúvida que são.
Porém, o desafio é maior do que imaginamos! Por isso, reforçamos o nosso apelo para
sua liberalidade na graça de oferta para a obra missionária. “Missões Mundiais é o
braço da igreja que leva esperança ao mundo”.

De seu pastor e amigo

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

51% Realizado



Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Prelúdio Instrumental
Recitativo bíblico Apocalipse 7.9,10

Canto Congregacional “Este é o dia do Senhor (226 HCC)”
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Canto Congregacional “Grande é o Senhor”

Tema:
Divisa:

Momento de Intercessão

Canto Congregacional “Reina em mim”, “Santo é o Senhor” e “Ao Único”
Oração pelo orador e pelo Culto Infantil
Mensagem
Canto Congregacional “Dá-me Tua visão (546 HCC)”

Oração
Poslúdio Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

1. Pedir ao Senhor pelos campos Missionários da JMM;
2. Ore para que Deus sustente a cada um dos adotantes do PAM, honrando sua
     fidelidade para a obra missionária;
3.  Interceda por voluntários capacitaos e comprometidos em levar esperança às

  Nações.

Manhã - 10h25min

Processional                      Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Comunicações Ministério de Comunicações
Prelúdio
Recitativo Bíblico Salmo 118.28-29

Canto Congregacional “Tu és Soberano” e “ Digno és de Glória”
Motivos de Oração

Recitativo Bíblico Malaquias 3.10

Dedicação de dízimos e ofertas “No Serviço do Meu Rei (491 HCC)”
Oração
EXPEDIENTE

ORDEM DO DIA

Canto Congregacional      “Te agradeço”

4. Leitura e Aprovação da Ata
Reflexão Pr. Aldo Gléria Cavalcante
Oração
Encerramento
Poslúdio Instrumental

1. Agradecer ao Senhor pelo início da EBD - 2018;
2. Louvar a Deus pelo cuidado para com as famílias da PIBS;
3. Agradecer ao Senhor pela provisão que nos deu.

Tu és o meu Deus, e eu te renderei graças; Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei.
Rendei graças ao SENHOR, pois ele é bom; seu amor dura para sempre.

Depois dessas coisas, vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as
nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e na presença do Cordeiro,

todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos; e clamavam em alta
voz: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e o Cordeiro.

Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento
na minha casa, e provai-me nisto, diz o SENHOR dos exércitos, e vede se
não abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vós tantas bênçãos,

que não conseguireis guardá-las.

1. Outros assuntos
2. Parecer da Comissão de Membros

Leitura e aprovação de parte da Ata anterior

“Eu sou Esperança às Nações”
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por Mim.
(João 14.6)

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.

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!

Grande é o Senhor e mui digno de louvor,
na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
Alegria de toda a terra.
Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória,
que nos ajuda contra o inimigo.
Por isso diante dEle nos prostramos.

Queremos o teu nome engrandecer
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas
Confiamos em teu infinito amor,
Pois só Tu és o Deus eterno
sobre toda a terra e céu.

Por tudo o que tens feito,
Por tudo o que vais fazer.
Por tuas promessas e tudo o que és
Eu quero te agradecer
Com todo o meu ser.

Te agradeço, meu Senhor. (homens)
Te agradeço, meu Senhor. (mulheres)

Te agradeço por me libertar e salvar,
Por ter morrido em meu lugar:
Te agradeço,
Jesus, te agradeço,
Eu te agradeço,
Te agradeço,

Missionário - JMM



Noite - 19h
“Este é o dia do Senhor (226HCC)”

“Grande é o Senhor”

“Reina em mim”

“Santo é o Senhor”

“Ao Único”

“Dá-me Tua visão (546 HCC)”

Manhã - 10h25min
“Tu és Soberano”

“Digno és de Gloria”

“No serviço do meu Rei (491 HCC)”

“Te agradeço”

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.

Grande é o Senhor e mui digno de louvor,
na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
Alegria de toda a terra.
Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória,
que nos ajuda contra o inimigo.
Por isso diante dEle nos prostramos.

Queremos o teu nome engrandecer
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas
Confiamos em teu infinito amor,
Pois só Tu és o Deus eterno
sobre toda a terra e céu.

Sobre o meu pensar, tudo que eu falar
Faz-me refletir a beleza que há em Ti.
Tu és para mim mais que tudo aqui.
Vem reinar em mim, Senhor.

Sobre toda a terra Tu és o Rei.
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol.
Uma coisa só meu desejo é:
vem reinar em mim, Senhor.

Reina em mim com Teu poder.
Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus.
Tu és o Senhor de tudo o que sou.
Vem reinar em mim, Senhor.

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

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.

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.

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!

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.

Tu és soberano sobre a terra,
Sobre os céus Tu és Senhor, absoluto.
Tudo o que existe e acontece,
Tu o sabes muito bem, Tu és tremendo!

E apesar dessa glória, que tens,
Tu te importas comigo também,
E este amor tão grande eleva-me,
Amarra-me a Ti, Tu és tremendo.

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.

Por tudo o que tens feito,
Por tudo o que vais fazer.
Por tuas promessas e tudo o que és
Eu quero te agradecer
Com todo o meu ser.

Te agradeço, meu Senhor. (homens)
Te agradeço, meu Senhor. (mulheres)

Te agradeço por me libertar e salvar,
Por ter morrido em meu lugar:
Te agradeço,
Jesus, te agradeço,
Eu te agradeço,
Te agradeço,


