
Boletim Dominical N° 11
Sobradinho, 18 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 - MARÇO - 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: 18 - Eduardo Pinto
de Alencar; Fernanda Vogado Correia;
Jeovane Antônio de Matos; 23 - Edna Telma
Rodrigues Anselmo Guedes; Giovana
Brants de Alencar; 24 - Anna Júlia Monnás
Monteiro Gomes. Casamento: 31 - Ricardo
Valverde e Ana Cristina .Parabéns!

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.

ORE +: Um projeto da CBDF que envolve
as Igrejas batistas a participação da PIBS
no ORE +. Será no dia 19/03, segunda-feira.
O pastor dará uma orientação pública.

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. Favor
identificar que é para o bazar.
Participe!

58ª ASSEMBLEIA ANUAL DA CBPC: A
CB do Planalto Central convida as Igrejas
bastistas para a Assembleia Anual, nos
dias 22 a 24 de março de 2018 na Terceira
Igreja Batista de Brasília. Os membros da
PIBS que desejarem ser credenciados à
assembleia dê o seu nome na Secretaria.

01 a 11/03

Neste domingo, 18/03 No Próximo Domingo, 25/03

Números 30:1-31:54
Números 32:1-33:39
Números 33:40-35:34
Núm. 36:1-Deut. 1:46
Deuteronômio 2:1-3:29
Deuteronômio 4:1-49
Deuteronômio 5:1-6:25

Lucas 4:1:30
Lucas 4:31-5:11
Lucas 5:12-28
Lucas 5:29-6:11
Lucas 6:12-38
Lucas 6:39-7:10
Lucas 7:11-35

Salmo 63:1-11
Salmo 64:1-10
Salmo 65:1-13
Salmo 66:1-20
Salmo 67:1-7
Salmo 68:1-18
Salmo 68:19-35

Provérbios 11:20-21
Provérbios 11:22
Provérbios 11:23
Provérbios 11:24-26
Provérbios 11:27
Provérbios 11:28
Provérbios 11:29-31

A parábola de Jotão

Em Juízes 9:7-21, quando Jotão foi avisado do ocorrido, subiu ao topo do
monte Gerizim e gritou para eles: Ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os
ouça.

Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: Seja
o nosso rei. A oliveira respondeu: Deveria eu renunciar o meu azeite, com o qual se
presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores?

Então as árvores disseram à figueira: Venha ser o nosso rei. A figueira
respondeu: Deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce, para dominar sobre as
árvores?

Depois as árvores disseram à videira: Venha ser o nosso rei. A videira respondeu:
Deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio
sobre as árvores?

Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: Venha ser o nosso rei. O
espinheiro disse às árvores: Se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham
abrigar-se à minha sombra; do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os
cedros do Líbano.

O episódio ocorrido foi Abimeleque forjando ser rei de Siquém.
Um massacre recorrente para a época e esse teve a motivação de Abimeleque

reinar sem ter concorrentes legítimos, que eram os seus setenta irmãos. Foi uma cena de
sangue frio, de conspiração, ambição de poder, traição, destruição da família;
perversidade e presunção que revelou o caráter maligno do rei.

Esse foi Abimeleque que o povo o elegeu. Então: “alegrem-se com Abimeleque,
e alegre-se ele com vocês! Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e
consuma os cidadãos de Siquém e de Bete-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de
Siquém e de Bete-Milo, e consuma Abimeleque” disse Jotão revelando o fim desse
reino.

A quem convidamos para o reino de nossas vidas? Aquele que cura nossas
feridas ungindo-as com azeite ou aquele nos alimenta com o fruto saboroso e doce ou
aquele que nos fortifica com o milagre do vinho ou aclamamos como rei aquele que vem
para matar, roubar e destruir?

Ao do azeite ou do fruto ou do vinho, não temos dúvida de que Ele é o mesmo.
Ele é Jesus, o Senhor que deve reinar em nossas vidas!

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.

CNPJ DA PIBS: 00.318.790/0001-58

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!

45% Realizado

Jeferson e Clesson
Rosiléia
Dinalva
Patrícia  Martins e Joel
Meire, Jucilene e Zuleide
Joaquim e  Catarina
Daniel, Vinícius e Vanessa
Wélida e Sílvio Queiroz
Israel Batista
Valmi
Adalberto e Elias Monteiro

Francisco e Valmi
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro Ramos
Márcia, Louedja e Vitória
Isaque André e Maria Alves
Ana Clara, André e Iron
Shaula e Maria Clara
Paulo Lôbo
Paulo José
Paulo Lôbo e Givanildo



Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico Marcos 11.9

Oração de Intercessão
Igreja em ação Ministério de Comunicações
Prelúdio
Canto Congregacional “Este é o dia do Senhor (226 HCC)”

Vídeo JMM
Recitativo Bíblico João 16.24

Momento de Oração

Canto Congregacional “Grande Deus”, “Eu Te agradeço” e “É de coração”
Oração pelo culto infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Texto Bíblico Lucas 2.10

Mensagem              “Grande Alegria ” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Doce nome”

Oração
Poslúdio Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

1. Pedir ao Senhor pela salvação das famílias;
2. Ore pela nossa compreensão sobre alegria do Evangelho;
3. Ore por bênçãos de Deus para as famílias presentes neste culto.

Manhã - 09h
Processional                      Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Comunicações
Prelúdio Ministério de Comunicações
Recitativo Bíblico Josué 1.8

Canto Congregacional “Seja engrandecido” e “Tu és Soberano”
Oração
Recitativo Bíblico Gênesis 28.22

Dedicação de Dízimos e Ofertas “Oh, trazei à casa do tesouro (244 HCC)”

Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

Canto Congregacional       “Usa, Senhor (433 HCC)”

4. Leitura e aprovação da Ata
Reflexão Pr. Washington Luiz da Silva
Oração
Encerramento
Poslúdio

Não afaste de tua boca o livro desta Lei, antes medita nele noite e dia, para que
tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito; assim farás prosperar o teu

caminho e serás bem sucedido.

“E aqueles que iam adiante, e os que seguiam, clamavam, dizendo:
Hosana bendito o que vem em nome do Senhor.”

“O anjo, porém, lhes disse: Não temais, porquanto vos trago novas de
grande alegria que o será para todo o povo.”

“E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus; e de tudo quanto me
deres, certamente te darei o dízimo.”

1. Credenciamentopara assembleia da CBDF
2. Campanha para a pintura do Templo da PIBS.
3. Parecer da Comissão de Membros

“Até agora nada pedistes em meu nome; pedi, e recebereis, para que o
vosso gozo seja completo.”

Usa, Senhor, todo o meu ser pra teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti.
Não há no mundo nada melhor que dia a dia trabalhar por Jesus.
Por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto neste mundo eu viver.

Usa, Senhor, todo o meu ser pra teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti

1- Oh, trazei à casa do tesouro,
dízimos e ofertas com amor!
Consagrai-vos como bons mordomos,
desfrutando as divinais promessas.

Sim, provai-o,
confiantes, dedicai-vos já ao Senhor,
Que grandes bênçãos
sobre vós derramará.

2- Quando minha fé vacila e falha,
tudo se escurece ao meu redor;
com ternura meu Senhor me ampara;
pelo seu amor então prossigo.

3- Eu lhe dediquei a minha vida,
todos os talentos, tempo e bens.
Com mil bênçãos ele me sustenta;
nele achei perdão e paz perenes.

Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só
de pronunciar o teu nome,
os meus medos se vão, minha dor, meu
sofrer, pois de paz tu inundas meu ser.

Jesus, que doce nome, que transforma
em alegria o mais triste coração
Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao
homem salvação.

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.



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

“Grande Deus”

“Eu Te agradeço”

“É de Coração”

Manhã - 9h
“Seja engrandecido”

“Tu és Soberano”

“Oh, trazei à casa do tesouro (244 HCC)”

“Usa, Senhor (433 HCC)”

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

Eu te agradeço, Deus que no deserto
não me deixou morrer e nem desanimar
e como aquela mãe, que não desiste
você não se esqueceu, você insiste...

Eu te agradeço, Deus por se lembrar de mim
e pelo teu favor e o que me faz crescer;
Eu vivo pela fé, e não vacilo;
Eu não paro, eu não desisto,
eu sou de Deus, eu sou de Cristo.

Você mudou a minha história
e fez o que ninguém podia imaginar.
Você acreditou e isso é tudo
só vivo pra você não sou do mundo,não.

A honra, a glória, a força o louvor a Deus
e o levantar das minhas mãos
é pra dizer que te pertenço, Deus.

Não vou esquecer, não vou
desprezar. O amor que Tu me
revelaste ali pra me resgatar

Tu me conheces bem, e sabes
quem eu sou. Não há como me

esconder de Ti, Tu sempre sabes
onde estou.

Como descrever, como explicar
O amor que vai de leste a oeste e

nunca mais vai terminar.
Tu me conheces bem, e sabes

quem eu sou.
Não há como me esconder de Ti,

Tu sempre sabes onde estou.
É de coração tudo que eu disser,

Num hino de louvor a Jesus de Nazaré,
Se as palavras não mostrarem como é grande minha gratidão

Mesmo assim, Senhor, recebe meu louvor é de coração!

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.

Usa, Senhor, todo o meu ser pra teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti.
Não há no mundo nada melhor que dia a dia trabalhar por Jesus.
Por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto neste mundo eu viver.

Usa, Senhor, todo o meu ser pra teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti

1- Oh, trazei à casa do tesouro,
dízimos e ofertas com amor!
Consagrai-vos como bons mordomos,
desfrutando as divinais promessas.

Sim, provai-o,
confiantes, dedicai-vos já ao Senhor,
Que grandes bênçãos
sobre vós derramará.

2- Quando minha fé vacila e falha,
tudo se escurece ao meu redor;
com ternura meu Senhor me ampara;
pelo seu amor então prossigo.

3- Eu lhe dediquei a minha vida,
todos os talentos, tempo e bens.
Com mil bênçãos ele me sustenta;
nele achei perdão e paz perenes.

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.

Aleluia (aleluia), aleluia, (aleluia),  Aleluia, louvemos ao Senhor.
Aleluia (aleluia), aleluia, (aleluia),  Aleluia, louvemos ao Senhor.

Seja engrandecido, óh Deus da minha vida, tú és o Deus da minha salvação,
és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. (2x)

Aleluia (aleluia), te louvo (te louvo), pois sei que sobre todos és Senhor.
Aleluia (aleluia), te louvo (te louvo), pois sei que sobre todos És Senhor.


