
Boletim Dominical N° 09
Sobradinho, 04 de março 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

Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

ANIVERSARIANTES:  05 -  Djair
Rezende;  06 - Marivan Jesus dos Santos;
07 - Adi Carlene da Silva Franklin; Jessé
Delfino Ferreira; Sara Gadêlha Marques;
08 - Emanuel Araújo Costa; 09 -  Paulo
Henrique de Souza Manso Ruas. 10 -
Guilherme Naves Lôbo Casamento: 06 -
Elias Vicente e Zoraine  07 - Pr. Aldo Gléria
e Shaula.  Parabéns!

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

ENSAIO INFANTO-JUVENIL:  Os
ensaios serão aos sábados, às 10 horas.
CÂMARA DOS DEPUTADOS: A PIBS está
sendo convidada para a sessão solene,
alusiva ao 70 anos da Sociedade Bíblica
do Brasil, será no dia 06  março, terça-feira,
às 09 horas no plenário da Câmara dos
Deputados.

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

BAZAR MISSIONÁRIO PIBS:  Se você
tem roupas, calçados, acessórios,
utensílios domésticos, brinquedos, que
não usa mais e está em bom estado de
conservação, colabore com o bazar
missionário fazendo doações, que podem
ser deixadas na secretaria da igreja.
Participe!

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA
CPBC: A assembleia será realizada nos dias
22 a 24 de março, ocorrerá na Terceira Igreja
Batista, Setor de Clubes Esportivos Sul,
Trecho 2.

PASTOREANDO O CORAÇÃO DA
CRIANÇA: Você, pai que vai participar das
aulas faça sua reserva. Você pode adquirir
o livro por R$ 35,00. Podendo deixar na
secretaria da Igreja.

01 a 28/02

Neste domingo, 04/03 No Próximo Domingo, 11/03
Francisco e Alessandro
Rosiléia
Neuzanira
Ruth e Gabriela
Viviane, Adriana e Diná
Edson e Edijanira
Silvia, Josy e Henrique
.Matheus Monteiro e Magali
Paulo José
Valmi
Ismeraldo e Marivam

Números 7:1-89
Números 8:1-9:23
Números 10:1- 11:23
Números 11:24-13:33
Números 14:1-15:16
Números 15:17-16:40
Números 16:41-18:32

Marcos 13:1-13
Marcos 13:14-37
Marcos 14:1-21
Marcos 14:22-52
Marcos 14:53-72
Marcos 15:1-47
Marcos 16:1-20

Salmo 49:11-20
Salmo 50:1-23
Salmo 51:1-19
Salmo 52:1-9
Salmo 53:1-6
Salmo 54:1-7
Salmo 55:1-23

Provérbios 10:28
Provérbios 10:29-30
Provérbios 10:31-32
Provérbios 11:1-3
Provérbios 11:4
Provérbios 11:5-6
Provérbios 11:7

EBD abrace essa ideia!

A maior escola do mundo é de exclusividade da Igreja do Senhor Jesus. Onde
estiver uma agência do Reino de Deus interessada na formação e no crescimento dos
seus membros, ali estará funcionando uma EBD. É impossível abrir mão dessa ferramenta,
que constrói os valores bíblicos no coração das pessoas. Uma igreja, cujos membros,
estão solidificados, arraigados e edificados em Cristo, significa que a Palavra de Deus
está sendo pregada e estudada fielmente.

Na Escola Orientadora da Fé discutimos temas profundos, perigos espirituais
iminentes como tendências espirituais e seculares, vida cristã diferenciada entre ser ou
não ser, princípios bíblicos que nos remete à visão de ser uma Igreja Multiplicadora,
mudança bíblica da vida do crente com pensamentos infecciosos e vivendo hábitos e
costumes danosos ao testemunho pessoal e da igreja, como vencer uma linguagem
letal?

A EBD tem uma proporção e um aprofundamento espiritual que toca a raiz da
vida humana. Por isso, é uma escola para a família. O que se perde quando não se
abraça a EBD? Perde-se o impulso do crescimento bíblico. É como o pássaro que cisca
o grão plantado na terra e o agricultor não vê o seu trabalho frutificar. É como ver a
pimenteira florida e a mosca branca a infectar e tudo fica perdido.

O prejuízo de não abraçar a EBD será visto na formação espiritual dos membros
das famílias: veremos filhos desassociados da igreja e desconhecedores da história
bíblica, dos milagres e das parábolas de Jesus. Por certo, eles não saberão a respeito do
Salvador e Senhor. Veremos casais fragilizados, frios, indiferentes, infiéis ao Senhor,
porque não conseguem abrigar o conhecimento da Palavra de Deus.

É hora da mudança! Peça ao Senhor para ajudá-lo a reorganizar as suas
prioridades e coloque a EBD como uma situação inadiável. É oportuno para você e sua
família. A EBD é uma demonstração de que Deus se importa com você. Por isso, você
precisa cuidar da sua vida espiritual e da sua família não desperdiçando essa
oportunidade.

Agora é a sua vez: EBD abrace essa ideia!

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
Maria Clara, Mikaella e Valdivino
Valdivino Machado e Magali
Alessandro Correa
Nadir
Marcelo Rodrigues e Alessandro

125% Realizado



Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio Instrumental
Recitativo bíblico Isaías 57.14

Canto Congregacional “Que alegria é crer em Cristo (318 HCC)”
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Momento Missionário
Tema:
Divisa:

Participação Musical “Coro Feminino”
Momento de Oração

Participação Musical “Coro Feminino”
Recitativo Bíblico Salmo 1.6 - Provérbios 16.17

Canto Congregacional                    “Eu Te louvarei, meu bom Jesus”, “Grande Deus” e
“Em Espírito, em verdade”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Leitura Bíblica Neemias 8.10

Mensagem “A alegria do Senhor ”          Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Cristo Satisfaz (395 CC)”

Oração
Poslúdio Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

1. Peça ajuda ao Senhor para você realinhar suas prioridades ao passar por
    tribulações;
2. Peça ao Senhor que sustente a sua fé na certeza de que a sua alegria vem,
    exclusivamente, do Senhor;
3. Ore pedindo ao Senhor coragem para enfrentar o problema que lhe impede de
    ser alegre.

Manhã - 10h25min
Processional                      Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Prelúdio
Recitativo Bíblico Lucas 9.62

Canto Congregacional “Grande Deus” e “Adorador”
Momento de oração

Consagração de Dízimos e Ofertas “Mãos ao trabalho (492 HCC)”

Texto Bíblico Lucas 9.57-62
Mensagem “Seguir a Jesus: Fácil ou difícil?”          Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional      “Igual a Jesus”

Oração
Poslúdio Instrumental

Jesus, porém, lhe respondeu: Ninguém que lança mão do arado e olha
para trás é apto para o reino de Deus.

“E dir-se-á: Aplanai, aplanai a estrada, preparai o caminho. tirai os tropeços do caminho
do meu povo.”

“Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm
nada preparado para si; porque este dia é consagrado ao nosso Senhor; portantonão vos

entristeçais; porque a alegria do Senhor é a vossa força.”.

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

“Porque o Senhor conhece o caminho dos justos; mas o caminho dos ímpios perecerá. - Os retos
fazem o seu caminho desviar-se do mal; o que guarda o seu caminho preserva a sua alma.”

1. Pedir ao Senhor por mais pessoas envolvidas na obra;
2. Ore pela vida dos membros da igreja para que desejem ser discípulos de Jesus;
3. Peça ao Senhor que quebrante o nosso coração para servi-lo.

1. Mãos ao trabalho, crentes,
com incessante ardor;vamos,
enquanto temos nossa vida em flor.
Vamos, enquanto é dia, com força trabalhar,
pois, quando chega a noite,
já não há lidar.

2. Mãos ao trabalho, crentes,
antes que fuja a luz; temos
agora tempo de servir Jesus.
Vamos à sua causa hoje nos
dedicar, pois, quando chega a
noite, já não há lidar.

3. Mãos ao trabalho, crentes,
vem já o anoitecer; firmes, enquanto a
morte não nos abater.
Vamos, irmãos, à obra, por Cristo
trabalhar, pois, quando chega a
noite,vamos descansar.

Quero ser igual a Jesus.
Caminhar seguro na luz.
Conhecer ao Pai e fazer sua vontade,
Tudo aquilo que Jesus aqui fez
Também quero eu fazer.

Demonstrar amor, como Ele mostrou
E também pregar como Ele pregou,
Quero ser exemplo de vida
Como Ele foi pra mim.
Quero ser como Jesus.

1- Riquezas não preciso ter, mas, sim, celeste
bem; Nem falsa paz ou vão  prazer, porquanto
o crente temEterno gozo no Senhor, por
desfrutar o seu amor.

2- Do mundo as honras para mim
perderam seu valor; Já tenho a paz
divina, enfim, servindo ao meu Senhor.
Terei meu gozo principal ao vê-lo em
glória triunfal.

3- Até que esteja lá no céu, aonde
Cristo entrou, E veja a face já sem véu
de quem me resgatou, Desejo só aqui
viver de um modo que lhe dê prazer.

Com Cristo estou contente, Ele me
satisfaz; com esse amor do Salvador,
Agora estou contente. Agora estou

contente.



Noite - 19h
“Que alegria é crer em Cristo (318 HCC)”

“Eu Te louvarei meu bom Jesus”

“Grande Deus”

“Em Espírito, em Verdade”

“Cristo Satisfaz (395 CC)”

Manhã - 10h25min
“Grande Deus”

“Adorador”

“Mãos ao trabalho (492 HCC)”

“Igual a Jesus”

Em Tua presença quero estar
Completo quero me entregar
Dar graças e cantar
Dar graças e cantar

Pois Tu, Senhor, és nosso Criador
Nas Tuas mãos estão a terra e o mar
O universo se ajoelha e louva
Teu nome exaltado é

No esplendor da Tua santidade
É onde eu preciso Te adorar
Ó Rei dos reis, grande Deus!

Jesus eu quero Te aclamar
Com alegria Te louvar
Enquanto eu viver
Enquanto eu viver

Em Tua presença quero estar
Completo quero me entregar
Dar graças e cantar
Dar graças e cantar
Pois Tu, Senhor, és nosso Criador
Nas Tuas mãos estão a terra e o mar
O universo se ajoelha e louva
Teu nome exaltado é

No esplendor da Tua santidade
É onde eu preciso Te adorar
Ó Rei dos reis, grande Deus!

Jesus eu quero Te aclamar
Com alegria Te louvar
Enquanto eu viver
Enquanto eu viver

Em espírito, em verdade
Te adoramos, te adoramos.

Rei dos reis e Senhor
Te entregamos nosso viver.

bis
Pra te adorar, ó Rei dos reis,
Foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
Meu prazer é te louvar,
Meu prazer é estar nos átrios do Senhor,
Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.

bis

}

}

1- Que alegria é crer em Cristo,
em seu nome confiar,
Observar os seus ensinos,
na promessas descansar!
Cristo! Cristo! Eu confio
em teu nome em teu poder.
Cristo, meu Senhor amado,
faze minha fé crescer!

2- Que alegria é crer em Cristo,
ter certeza de perdão!
Receber de Cristo mesmo
vida, paz e salvação!

3- Que alegria é crer em Cristo,
meu amigo e Salvador!
Andarei seguro sempre,
bem feliz em seu amor.

És Tu, única razão da minha adoração, ó Jesus.
És Tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus.

Confiei em Ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado.
hoje há gozo em meu coração, com meu canto Te louvarei.

Eu Te louvarei, Te glorificarei, Eu Te louvarei, meu bom Jesus.

Em todo tempo Te louvarei. Em todo tempo Te adorarei.

1. Mãos ao trabalho, crentes,
com incessante ardor;vamos,
enquanto temos nossa vida em flor.
Vamos, enquanto é dia, com força trabalhar,
pois, quando chega a noite,
já não há lidar.

2. Mãos ao trabalho, crentes,
antes que fuja a luz; temos
agora tempo de servir Jesus.
Vamos à sua causa hoje nos
dedicar, pois, quando chega a
noite, já não há lidar.

3. Mãos ao trabalho, crentes,
vem já o anoitecer; firmes, enquanto a
morte não nos abater.
Vamos, irmãos, à obra, por Cristo
trabalhar, pois, quando chega a
noite,vamos descansar.

Quero ser igual a Jesus.
Caminhar seguro na luz.
Conhecer ao Pai e fazer sua vontade,
Tudo aquilo que Jesus aqui fez
Também quero eu fazer. Demonstrar amor, como Ele mostrou

E também pregar como Ele pregou,
Quero ser exemplo de vida
Como Ele foi pra mim.
Quero ser como Jesus.

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...

1- Riquezas não preciso ter, mas, sim,
celeste bem; Nem falsa paz ou vão  prazer,
porquanto o crente temEterno gozo no
Senhor, por desfrutar o seu amor.

2- Do mundo as honras para mim
perderam seu valor; Já tenho a paz
divina, enfim, servindo ao meu
Senhor. Terei meu gozo principal ao
vê-lo em glória triunfal.

3- Até que esteja lá no céu, aonde
Cristo entrou, E veja a face já sem
véu de quem me resgatou, Desejo
só aqui viver de um modo que lhe
dê prazer.

Com Cristo estou contente, Ele me
satisfaz; com esse amor do Salvador,
Agora estou contente. Agora estou

contente.


