
Boletim Dominical N° 08
Sobradinho, 25 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: 25 -  Patrícia Kelly
R. M. Motta;  26 -  Alex Lima André; Marcos
Nascimento Gomes; Norma Maria F. de
Lima; 27 - Ana Rebeca Marques S.
Rodrigues; Lybia de Souza A. Carvalho;
Ruana Valéria da S. Santos; 01 - Jane Klébia
do N. S. Reis; 03 -  Jéssica Mendes Guedes.
Casamento: 25 - Joaquim e Francisca;
Carlos e Ana Maria 28 - Abelardo e
Eufrosina; 01 - Cleber a Ana Alice; 02 -
Antônio e Jaci.  Parabéns!

VIAGEM DOS CASAIS: Último dia para
inscrições para a viagem dos casais. Caso
tenham interesse, procurar as Irmãs Clênia
e Danielle.

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

AGRADECIMENTOS: A coordenadoria
de Sociabilidade agradece a todos que
cooperaram no culto de gratidão pela vida
do Renan.

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

SEMANA DA FAMÍLIA: Traga sua família
para participar das atividades. Participe!

01 a 19/02

Neste domingo, 25/02 No Próximo Domingo, 04/03
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

Números 16:41-18:32
Neemias 7:61-9:21
Neemias 9:22-10:39
Neemias 11:1-12:26
Neemias 12:27-13:31
Ester 1:1-3:15
Ester 4:1-7:10

Marcos 16:1-20
I Coríntios 9:1-18
I Coríntios 9:19-10:13
I Coríntios 10:14-11:2
I Coríntios 11:3-16
I Coríntios 11:17-34
I Coríntios 12:1-26

Salmo 55:1-23
Salmo 33:13-22
Salmo 34:1-10
Salmo 34:11-22
Salmo 35:1-16
Salmo 35:17-28
Salmo 36:1-12

Provérbios 11:7
Provérbios 21:11-12
Provérbios 21:13
Provérbios 21:14-16
Provérbios 21:17-18
Provérbios 21:19-20
Provérbios 21:21-22

Pastoreando o Coração da Criança
Esse título apresenta o livro do pr. Tedd Tripp que traz o conteúdo do seminário

que realiza, com o objetivo de ensinar aos pais, como falar ao coração dos seus filhos.
Estou feliz por orientar o estudo desse livro para os pais, por causa do notável conteúdo
bíblico é prático.

Aquilo que vem à boca dos nossos filhos procede do coração.
É assim que diz a Bíblia: “O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o

bem; e o homem mau, do seu mau tesouro tira o mal; pois do que há em abundância no
coração, disso fala a boca” (Lc 6.45). Traduzindo em miúdos: “A boca fala do que o
coração está cheio”.

Temos construído um espaço de oração, nas quartas-feiras, para as famílias
que desejam defender os seus, diante do trono de Deus. Então, avançamos nesse
processo. Junto à oração vamos estudar o desenvolvimento e  orientação dos nossos
filhos em direção a Deus.

Temos vivido um tempo de filhos com comportamentos inadequados e pais
indecisos e desorientados na condução do lar. O preço tem sido alto, porque falhamos
na orientação da família. Muitos filhos reclamam que os pais não sabem ensinar os
limites para os filhos e as consequências são evidentes.

Os filhos quando proferem palavras desastrosas, falam do que o coração está
cheio. Significa que houve ausência da Bíblia: “E estas palavras, que hoje te ordeno,
estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos...”. O pai não transmitiu ao filho
o que deveria ter retido no coração.

Será justiça para nós, se tivermos cuidado de cumprir a orientação bíblica.
Como fonte de recursos para tomarmos a direção do lar em busca de resgatar a autoridade
paterna, o reconhecimento dos filhos pela figura dos seus pais; os convidamos à sala
de estudos.

Vamos começar a pensar de forma preventiva, sobre a paternidade que ainda
não foi assumida e influenciar positiva, moral e espiritualmente os nossos filhos.
Disponha-se a viver esse momento, que será salutar e de grande projeção para aqueles
que querem abençoar os seus filhos e no todo a família e a igreja.

De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

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 e Daniel
Oliene
Robertina
Tânia Naves e Alice
Fernanda, Madalena e Luciana
Deraldo André e Áurea

Valdivino Machado e Magali
Alessandro Correa
Nadir
Marcelo Rodrigues e Alessandro

88% Realizado



Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio Instrumental
Recitativo bíblico Salmos 119.162; Romanos 8.18

Canto Congregacional “Este é o dia do Senhor (226 HCC)”
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Momento Missionário
Tema:
Divisa:

Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Canto Congregacional “Agnus Dei”

Momento de Oração

Recitativo Bíblico Salmos 9.2 e 32.11; Lucas 10.20

Canto Congregacional “Por estas razões” e “10.000 Razões”
Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Leitura Bíblica I Tessalonicensses 1.6

Mensagem “A alegria como resposta ao mundo”          Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Eu me alegro em Ti”
Oração
Poslúdio Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

1. Ore para que sejamos expressão viva da alegria do Senhor;
2. Peça ao Pai que os escravos do mundo conheçam a alegria divina;
3. Agradeça a Deus a alegria por conhcê-lo, em Cristo, como Salvador e Senhor.

Manhã - 10h25min
Processional                      Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Prelúdio
Recitativo Bíblico I Pedro 2.9

Canto Congregacional “Ele é exalt ado”
Tempo de Gratidão Departamento Infantil
Oração de Gratidão
Canto Congregacional “Graças dou”

Novas Perspectivas EBD Departamento de Educação
Oração de Intercessão pela EBD
Consagração de Dízimos e Ofertas “Graças dou por minha vida (419 HCC)”
Oração de Consagração
Coro Infantil
Mensagem “Enfrentando a Paternidade Tardia”          Pr. Washington Luiz da Silva
Oração pelos pais
Canto Congregacional      “Crer e observar (465 HCC)”

Oração
Poslúdio Instrumental

Mas vós a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo
adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das

trevas para a sua maravilhosa luz.

Alegro-me nas Tuas promessas, como quem acha grande despojo; Pois tenho para mim
que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós

há de ser revelada.

Vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo, embora
tenham sofrido muito.

Tens feito tanto por mim,
da escuridão tua luz me tirou.
Graças dou. Graças dou.
Por teu Amor e perdão,
por meus pecados levados na cruz.
Graças dou. Graças dou.

Aqui diante de Ti,
eu  tenho tanto pra te agradecer.
Graças dou. Graças dou.
O que me deste, Senhor,
por tantas bênçãos que eu não posso ver.
Graças dou. Graças dou.

Com meu coração
e o meu louvor,
com as mãos aos céus,
Louvo-te, Senhor.

Graças dou, sempre a Ti eu graças dou,
graças dou.

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

Em Ti me alegrarei e saltarei de prazer; cantarei louvores ao Teu nome, ó
Altíssimo.

TODOS:

DIRIGENTE:

HOMENS:

Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós justos; e cantai de júbilo,
todos vós que sois retos de coração.
Alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim, porque os
vossos nomes estão escritos nos céus.

Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus.
Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus.
Aleluia, santo, santo, é o Senhor Deus poderoso. Digno de louvor, digno de louvor.

Tu és santo, santo.
É o Senhor Deus poderoso,
Digno de louvor. Digno de louvor.  Amém .

1- Em Jesus confiar, suas leis observar,
é trilhar um caminho de paz.
Satisfeitos, guardar o que ele ordenar.
Alegria perene nos traz.

Crer e observar. Tudo quanto ordenar;
O fiel obedece. Ao que Cristo mandar!

2- Ao andarmos com  Deus,recebemos
    dos céus direção e conforto sem par.

Nem tristeza, nem dor, nem a prova maior
poderão nossa fé abalar.

3- Inefável prazer é Jesus conhecer,
e ser crente zeloso e leal.
Sua voz sempre ouvir, Suas ordens cumprir,
é ter bênção constante e real.

4- Resolutos, Senhor, e com todo fervor,
Os teus passos queremos seguir;
Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar,
sempre a tua presença sentir.



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

“Agnus Dei”

“Por estas Razões”

“10.000 Razões”

“Eu me alegro em Ti”

Manhã - 10h25min
“Ele é Exaltado”

“Graças dou”

“Graças dou por minha vida (419 HCC)”

“Crer e observar (465 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.

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.

E por isso te louvo
E por isso te adoro

E por isso eu vivo para falar
do teu amor

Por teu grande amor
Por tua vida em mim

Pelo teu perdão
Graça que é sem fim

Por tuas mãos que curam
Esperança aqui
Pelo dom da paz

Pela fé em ti

Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus.
Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus.
Aleluia, santo, santo, é o Senhor Deus poderoso.

Digno de louvor, digno de louvor.
Tu és santo, santo.
É o Senhor Deus poderoso,
Digno de louvor. Digno de louvor.  Amém .

Com minha alma e meu ser
Eu irei cantar Santo é teu nome, Pai
Como nunca cantei, Vou louvar
Santo é teu nome, Pai
O sol raiou, é um novo dia
Tua canção eu vou cantar
E seja o que for que comigo aconteça
Vou estar cantando quando o sol se pôr
Com minha alma e meu ser
Eu irei cantar Santo é teu nome, Pai
Como nunca cantei
Vou louvar Santo é teu nome, Pai

Um Deus de amor e misericórdia
Um coração pronto a perdoar
Por tudo isso eu estarei cantando
Dez mil razões eu posso encontrar
Eu sei que um dia estarei bem fraco
Aguardando minha hora chegar
Ainda assim eu estarei cantando
Por dez mil anos e por muito mais

Santo é teu nome, Pai
Santo é teu nome, Pai

Tens feito tanto por mim,
da escuridão tua luz me tirou.
Graças dou. Graças dou.
Por teu Amor e perdão,
por meus pecados levados na cruz.
Graças dou. Graças dou.

Aqui diante de Ti,
eu  tenho tanto pra te agradecer.
Graças dou. Graças dou.
O que me deste, Senhor,
por tantas bênçãos que eu não posso ver.
Graças dou. Graças dou.

Com meu coração
e o meu louvor,
com as mãos aos céus,
Louvo-te, Senhor.

Graças dou, sempre a Ti eu graças dou,
graças dou.

A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

1- Graças dou por minha vida
que Jesus já transformou
e também por meu futuro
e por tudo o que passou;
pelas bênçãos derramadas,
pelo amor, pela aflição,
pelas faltas perdoadas,
grato sou de coração

2- Graças pelo azul celeste
e por nuvens que há também:
pelas rosas do caminho
e os espinhos que elas têm.
Pelas lutas desta vida,
pela estrela que brilhou,
pela prece respondida
e a esperança que falhou.

3- Graças dou a Jesus Cristo,
que morreu em meu lugar,
pela paz que é sem medida
e me ajuda a caminhar.
Graças dou por meus
amigos
e o consolo no chorar,
pelo amparo nos perigos,
sempre graças hei de dar.

1- Em Jesus confiar, suas leis observar, é trilhar um caminho de paz.
Satisfeitos, guardar o que ele ordenar alegria perene nos traz.

Crer e observar tudo quanto ordenar; o fiel obedece ao que Cristo mandar.

2- Ao andarmos com Deus, recebemos dos céus direção e conforto sem par.
Nem tristeza, nem dor, nem a prova maior poderão nossa fé abalar.

3- Inefável prazer é Jesus conhecer, e ser crente zeloso e leal.
Sua voz sempre ouvir, suas ordens cumprir, é ter bênção constante e real.

4- Resolutos, Senhor, e com todo fervor, os teus passos queremos seguir,
teus preceitos  guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua presença sentir.

Ele é exaltado,
O Rei é exaltado no céu, eu louvarei.
Ele é exaltado, pra sempre exaltado
seu nome louvarei.

Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar,
terra e céu glorifiquem seu santo nome.
Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. ( Aleluia)


