
Boletim Dominical N° 14
Sobradinho, 8 de abril 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:  08 - Genival
Rodrigues Alves; Marinês Rodrigues
Nascimento; 11 - Vinícius Gomes Versian
Filho; 13 - Elaine Cristina Rodrigues
Oliveira. Casamento: 09 - Elizeu e
Raimunda. Parabéns!
ASSEMBLEIA ADMINISTRATIVA: O Pr.
WLS convoca os membros do conselho
para a reunião plenária dia 12/04, às 20h,
no 3° piso. No dia 15/04 será realizada a
Assembleia regular, às 10h25.
CULTO DE QUARTA -FEIRA: No dia 18
de abril, às 20h00, teremos a presença do
Pastor JADER DE OLIVEIRA da Tribo
TERENA, que são uma etnia indígena
brasileira. Pertencem ao grupo maior dos
guanás. Vivem principalmente no estado
de Mato Grosso do Sul. Podem ser
encontrados também no interior do estado
brasileiro de São Paulo.

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

ENCONTRO COM OS PAIS: No dia 13 de
abril, sexta-feira, às 20 horas, teremos o
encontro dos pais para a palestra
pastoreando o coração da criança. Venha
e participe!

TARDE DA COMUNHÃO: A
coordenadora da Mulher Cristã em Missão
convida as irmãs para a Tarde da
Comunhão. Será no dia 14/04, às 15h30 na
casa do Pr. Paulo Florêncio e Ana.
Endereço: Condomínio Alto da Boa Vista
Quadra 207 Conjunto 02 Casa 27. Trazer
um item para o nosso lanche.

ENCONTRO MCM: Ruth Tavares -
coordenadora da MCM convova as irmãs
para a reunião Administrativa. Será no dia
15/04, às 18h00 aqui na PIBS. Contamos
com sua presença.

01 a 31/03

Neste domingo, 08/04 No Próximo Domingo, 15/04

Dt. 34:1 - Josué 2:24
Josué 3:1-4:24
Josué 5:1-7:15
Josué 7:16-9:2
Josué 9:3-10:43
Josué 11:1-12:24
Josué 13:1-14:15

Lucas 13:22-14:6
Lucas 14:7-35
Lucas 15:1-32
Lucas 16:1-18
Lucas 16:19-17:10
Lucas 17:11-37
Lucas 18:1-17

Salmo 79:1-13
Salmo 80:1-19
Salmo 81:1-16
Salmo 82:1-8
Salmo 83:1-18
Salmo 84:1-12
Salmo 85:1-13

Provérbios 12:26
Provérbios 12:27-28
Provérbios 13:1
Provérbios 13:2-3
Provérbios 13:4
Provérbios 13:5-6
Provérbios 13:7-8

Inclua Laos no seu roteiro Missionário

A República Democrática Popular do Laos  é um país independente localizado
na Ásia, cuja capital é Vientiane. Sua extensão territorial é pouco menor que o estado de
São Paulo. A população aproxima-se de 6,4 milhões de habitantes, na maioria budista. O
país pode lhe parecer desconhecido, mas faz divisas com outros vistos no cenário
internacional como China, Vietnã, Camboja, Tailândia.

O Laos traça suas origens, sua cultura e o predomínio de sua religião no
budismo. Interessante dizer que Laos é um lugar acolhedor de pessoas receptivas; é um
país lindo em seu espaço geográfico e com algumas arquiteturas notáveis. Foi cenário
de bombardeio da segunda guerra, pelos EUA. Porém, a nação se reergueu e está aí
diante dos olhos do Pai.

Embora Laos seja um país com peculiaridades atraentes ao turismo, também o
é no roteiro do Senhor de missões. A politica pode ser descrita como um regime comunista
clássico, com partido único, o Partido Popular Revolucionário do Laos. O chefe de
Estado é o presidente. A vida econômica é dura e predomina o trabalho agrícola.
Educação, saúde, transporte e comunicações são rudimentares.

Laos é um país em transição e tem a meta de tornar-se um país desenvolvido
por volta de 2020, um sonho! As forças de globalização tem forçado o sistema político
a abrir a economia às forças do mercado. Esse é um pálido panorama de Laos. Contudo,
é possível identificar que estamos diante de uma nação carente de Bíblia, pão e sabão.

Você pode incluir no seu roteiro missionário o país de Laos. As portas da
nação estão fechadas para os mensageiros da Paz. A Bíblia não é acolhida nas leis do
país. Logo, o povo tem um vazio no coração e não sabe por quê.

É possível observar uma nação carente de alimentação. O governo brasileiro e
a ONU trabalham nos desafios do combate à fome, à desnutrição como iniciativa para
diminuir o índice de sofrimento e morte. Laos se inspira no modelo brasileiro para
agricultura, alimentação escolar e recebe ajuda.

Podemos lavar as vestes dos laosianos no sangue do cordeiro. Para tanto,
devemos orar intensamente, fazer reservas e comissionar os chamados. Que sejam
tantos!

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!

Nelson e Alessandro
Rosiléia
Robertina
Gláucia e Emanuel
Vitória, Louedja e Jucilene
Queomides e Norma Maria

Emanuel e Matheus Monteiro
Nelson dos Santos
Nadir
Queomides e Dájames

Daniel e Francisco
Oliene
 Neuzanira
Tânia Naves e Fernando
Márcia, Luciana e Mada
Valdivino e Ivone

Matheus Monteiro e Emanuel
Alessandro Correia
Valmi
Antônio Cruz e Elisaldo

103%  realizado



Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio Instrumental
Recitativo Bíblico Salmos 66.1-2,4

Canto Congregacional “Tu és digno (43 HCC)”
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Canto Congregacional “Saudai o nome de Jesus (56 HCC)”
Momento de oração

Recitativo Bíblico Salmos 66.10,20

Canto congregacional “Tu és Santo”, Grande Senhor” e “Santo, Justo e Digno”
Consagração de dízimos e ofertas
Oração pelo culto infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Texto Bíblico “Mateus 11.28-30
Mensagem                 “Convite Irresistível”                 Pr. Nilson Moura
Canto Congregacional Que estou fazendo se sou cristão? (552 HCC)

Oração
Poslúdio Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19hManhã - 09h

Processional                      Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Prelúdio
Recitativo Bíblico Salmos 67.1,2

Canto congregacional “Bendito seja sempre o Cordeiro (80 HCC)” e
“Rei das nações”

Momento de Oração

Consagração de Dízimos e Ofertas “Levanta a Tua voz e anuncia (536 HCC)”

Mensagem “Ana Paula Freire Ribeiro”
Canto congregacional “Tua voz escuto a convocar-me(478 HCC)”

Oração
Poslúdio Instrumental

“Deus se compadeÇA de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre
nós, para que se conheça na terra o seu caminho e entre todas as nações a sua

salvação.”

“Louvai a Deus com brados de júbilo, todas as terras. Cantai a glória
do seu nome, dai glória em seu louvor. Toda a terra te adorará e te

cantará louvores; eles cantarão o teu nome”

1. Peça ao Senhor que amplie a nossa visão para o mundo que vive sem liberdade
    de conhecer o evangelho;
2. Ore por nações asiáticas extremamente pobres e oprimidas para que Deus
    remova os obstáculos de entrada para os missionários;
3. Ore para que a PIBS seja incisiva e disponível para a obra missionária

1. Ore por uma compreensão da mensagem bíblica a ser recebida, nesta noite;
2. Ore pedindo para receber graça para a confissão de pecados;
3. Ore por libertação das pessoas aprisionadas por algum tipo de problema
    espiritual.

“Pois tu, ó Deus, nos tens provado; tens nos refinado como se refina a
prata. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem retirou

de mim a sua benignidade.”

1- Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me total perdão?
Há muitos pobres sem lar, sem pão. Há muitas vidas sem salvação.
Meu Cristo veio pra nos remir: o homem todo, sem dividir.
Não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar.

2- Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz!
Há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer!
Milhões não sabem como escrever, milhões de olhos não sabem ler,
nas trevas vivem sem perceber que são escravos de outro ser.

3- Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me total perdão?
Há muitos pobres sem lar, sem pão. Há muitas vidas sem salvação.
Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar
que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus.

1- O clamor de um mundo novo cresce em nossa direção;
é a voz do nosso povo sem a paz no coração.

3- Bens e vidas colocados no altar do Salvador,
por Jesus multiplicados, serão bênçãos do amor.

2- Para o mundo triste e aflito levantemos nossa voz
por Jesus Senhor bendito, que na cruz sofreu por nós.

Levanta a tua voz e anuncia a mensagem do perdão;
compartilha com alegria: Cristo salva e dá paz ao coração.

1- Tua voz escuto a convocar-me;
pronto estou e vou te obedecer.
Nesta senda vou seguir teus passos,
mesmo que eu precise padecer.

O que sou e tudo o que possuo
eu entrego para te servir.
Quero ser um instrumento usado por ti.
Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui.

2- Minha vida quebra, molda e usa.
Quero ser um vaso em tuas mãos.
Que também eu seja como espelho,
refletindo sempre o teu padrão.



Noite - 19h
“Tu és digno (43 HCC)”

“Saudai o nome de Jesus (56 HCC)”

“Tu és Santo”

“Grande Senhor”

Santo, Justo e Digno”

Manhã - 9h
“Bendito seja sempre o cordeiro (80 HCC)”

“Rei das nações”

“Tua voz escuta a convocar-me (478 HCC)”

1- Tua voz escuto a convocar-me;
pronto estou e vou te obedecer.
Nesta senda vou seguir teus passos,
mesmo que eu precise padecer.

O que sou e tudo o que possuo
eu entrego para te servir.
Quero ser um instrumento usado por ti.
Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui.

2- Minha vida quebra, molda e usa.
Quero ser um vaso em tuas mãos.
Que também eu seja como espelho,
refletindo sempre o teu padrão.

1- O clamor de um mundo novo cresce em nossa direção;
é a voz do nosso povo sem a paz no coração.

3- Bens e vidas colocados no altar do Salvador,
por Jesus multiplicados, serão bênçãos do amor.

2- Para o mundo triste e aflito levantemos nossa voz
por Jesus Senhor bendito, que na cruz sofreu por nós.

Levanta a tua voz e anuncia a mensagem do perdão;
compartilha com alegria: Cristo salva e dá paz ao coração. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu

O louvarei. Ele é exaltado, pra sempre,
exaltado, seu nome louvarei. Ele é o
Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
Terra e céu, glorifiquem seu santo nome.
Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus.

Por toda eternidade Tu serás coroado com
louvor.
Teu nome é exaltado sempre magnificado
com louvor.
Grande Senhor.

Das alturas do céu, do profundo do mar,
Dos limites da terra, louvamos-te.

Com todo coração, todo povo e nação.
Todos num só clamor, louvando o Senhor.

Por toda eternidade Tu serás coroado com
louvor.
Teu nome é exaltado sempre magnificado com
louvor.
Grande Senhor.

E eu canto e louvo. (Ele vivo está, Ele ressurgiu). Ao Rei que é digno.
(Sempre reinará, Ele sempre existiu).  Eu canto e adoro.

(Ele é o alfa e ômega o inicio e o fim).  Diante dele eu me prostro.
(Salvador e Messias, amigo pra mim). Príncipe da paz, só por Ele eu vivierei.

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.

Digno, digno, digno  é o Senhor. Digno é o Senhor, Deus poderoso. (2x)
Que era, que é e que há de vir, Digno, digno, digno  é o Senhor

Justo, Justo, Justo é o Senhor. Justo é o Senhor, Deus poderoso. (2x)
Que era, que é e que há de vir, Justo, Justo, Justo é o Senhor.

Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor, Deus poderoso. (2x)
Que era, que é e que há de vir, Santo, Santo, Santo é o Senhor.

Grandes são as tuas obras, Senhor todo poderoso;
Justos e verdadeiros são os teus caminhos.

Oh! Rei da nações, quem não temerá? Quem não glorificará teu nome?
Oh! Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo.

Todas as nações virão e adorarão diante de Ti,
Pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos.

1- De todas as tribos,
povos e raças,
muitos virão te louvar.
De tantas culturas,
línguas e nações,
no tempo e no espaço,
virão te adorar.

Bendito seja sempre o Cordeiro,
Filho de Deus, raiz de Davi;
bendito seja o seu santo nome,
Cristo Jesus, presente aqui.

2- Remidos, comprados,
do mundo inteiro
muitos virão te louvar.
Teus filhos eleitos,
povo especial,
no tempo e no espaço,
virão te adorar. 1- Saudai o nome de Jesus.

Arcanjos, vos prostrai.
Arcanjos, vos prostrai.
O Filho do glorioso Deus

com glória, glória, glória, glória
com glória coroai.

2- Ó escolhida geração
Do bom, eterno Pai.
Do bom, eterno Pai,
O grande autor da salvação

3- Ó perdoados por Jesus,
Alegres adorai,
Alegres adorai.
O Deus de paz, o Deus de luz

4- Ó tribos, raças e nações,
Ao Rei divino honrai,
Ao Rei divino honrai.
A quem quebrou os vis grilhões

Tu és Santo, (Tu és Santo). Poderoso,
(Poderoso). Tu és digno, (Tu és digno).

De adoração, (De adoração). Eu te sigo, (Eu te
sigo). Eu te louvo, (Eu te louvo).

Para sempre, (Para sempre). Te amarei, (Te
amarei).

Eu canto e louvo (Ele é meu Senhor,
Ele é o Rei dos reis).

Ao Rei que é digno. (Ele é o pai de
amor, poderoso Deus).

Eu canto e adoro, (É o Emanuel, Ele é o
Grande Eu Sou).

Diante dele eu me prostro (Ele é o
cordeiro que me salvou).


