
Boletim Dominical N° 15
Sobradinho, 15 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
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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 - ABRIL - 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: 15 - Maria Ivanira
de Menezes; 16 - Davi Teixeira Mendes;
José Carlos Pereira do Nascimento; 17 -
Débora Anselmo Guedes;Iron Salustiano
de Araújo; Ismeraldo Pereira de Souza; 18 -
Mariana de Abreu Rezende; Norton
Wellington Pinheiro da Silva; 19 - Daniela
Cristina de Melo; Maria Helena da Silva
Santos;  20 - Roberto Bouças; 21 - Irene
Gomes de Sousa. Parabéns!
ENCONTRO MCM: Ruth Tavares -
coordenadora da MCM avisa que a reunião
administrativa no dia 15 foi tranferida para
o dia 22.04.2018. Motivo que ocorrerá o
ensaio do coro feminino. Agradecemos a
compreensão de todas.
CONGRESSO ESTADUAL
EMBAIXADORES DO REI: Nos dias
14,20 e 21 nossos meninos participarão do
CONER 2018 Na Igreja Batista Esperança
em Taguatinga. Ore por nossa Embaixada.

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

CULTO DE QUARTA -FEIRA: No dia 18
de abril, às 20h00, teremos a presença do
Pastor JADER DE OLIVEIRA da Tribo
TERENA, que é uma etnia indígena
brasileira. Pertencem ao grupo maior dos
guanás. Vivem principalmente no estado
de Mato Grosso do Sul. Podem ser
encontrados em São Paulo.

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!

01 a 08/04

Neste domingo, 15/04 No Próximo Domingo, 22/04

Josué 15:1-63
Josué 16:1-18:28
Josué 19:1-20:9
Josué 21:1-22:20
Josué 22:21-23:16
Josué 24:1-33
Juízes 1:1-2:9

Lucas 18:18-43
Lucas 19:1-27
Lucas 19:28-48
Lucas 20:1-26
Lucas 20:27-47
Lucas 21:1-28
Lucas 21:29-22:13

Salmo 86:1-17
Salmo 87:1-7
Salmo 88:1-18
Salmo 89:1-13
Salmo 89:14-37
Salmo 89:38-52
Salmo 90:1-91:16

Provérbios 13:9-10
Provérbios 13:11
Provérbios 13:12-14
Provérbios 13:15-16
Provérbios 13:17-19
Provérbios 13:20-23
Provérbios 13:24-25

       Sudan, o fim de uma espécie

Por que tem de ser assim? Segunda-feira, 19 de março de 2018, marcou a história
da flora e da fauna do mundo, uma constatação, de uma embutida tragédia a ser
desenrolada, paulatinamente: “uma epidemia de extinção”. Foi o luto da fauna e da
flora, mas atingiu em cheio muitos corações, assim como o meu.

Guardo por esse momento, para fazer dessa história o nosso alerta. Sudan era
o único macho da família de rinoceronte-branco no planeta. O destino dessa espécie
dependia dele. Uma campanha fora feita alcançando o montante de nove milhões de
dólares para o estudo de reprodução assistida. No entanto, uma infecção violeta na
pata traseira, enterrou todo o projeto de continuidade da espécie, no mundo.

Sudan sobreviveu à extinção de sua espécie, no fim dos anos 70, assassinada
por caçadores de chifres que ganharam volumosa fortuna na venda dos chifres com
propriedades curativas e afrodisíacas do marfim. Um crime impune e de irreversível
consequência.

A ganância, a ausência do poder público, a indiferença das organizações em
tempo real ao problema da extinção, a sociedade desprovida de valores, as potentes
nações desinteressadas de assuntos como esse, a igreja sem coragem de esbravejar
contra o mal que estava sendo praticado, tudo contribuiu para essa tragédia.

Os crentes estão passando por um tempo difícil, propenso às extinções dos
valores morais e espirituais. Estamos atravessando uma crise que parece que não vamos
sair do outro lado dela. É um tempo de opróbrio que vai encurralando a igreja, oprimindo-
a, limitando-a, diminuindo o seu espaço geográfico, porque os crentes ameaçados, vão
recuando e se desmilinguido de pavor e medo.

 A igreja é luz para o mundo e essa luz não pode ser fraca e muito menos apagar.
A igreja exerce influência nos agitadores, nos perseguidores, nas fortalezas do mal, dos
dias de hoje. A igreja é o principal instrumento que Deus tem no mundo para convergir
todas as coisas.

Temos uma sociedade golpeada, fraturada, em extinção de valores morais e
espirituais, e, se existe um lugar onde esse povo sofrido pode procurar direção,
segurança, existência na ausência, é na igreja local. E a igreja somos nós!

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!

Jeferson e Clesson
Rosiléia
Letícia
Karina e Ana Elisa
Meire, Luciana e Zuleide
Deraldo e Raimunda

Wélida e Paulo José
Israel Batista
Valmi
Marcelo Rodrigues e Alessandro

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

Shaula e Maria Clara
Alessandro Correia
Paulo José
Antônio Cruz e Elisaldo

39% Realizado



Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico Salmo 34.19;37.24

Oração de Intercessão
Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Prelúdio Instrumental
Canto Congregacional “Descansando no Poder de Deus (330 HCC)”

Oração Visitantes, Bens e Vidas
Recitativo Bíblico II Coríntios 4.11

Momento de Intercessão

Canto congregacional “Santo é o Senhor”, “Deus é fiel” e “confiarei”
Oração pelo culto infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Texto Bíblico “II coríntios 4.8-9

Mensagem          “O Limite do Sofrimento”         Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Descansarei”

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 33.10-12

Canto congregacional “Eu te busco” e “Mais de Cristo (364 HCC)”
Momento de Oração

Recitativo Bíblico II Coríntios 8.3

Consagração de Dízimos e Ofertas “A ti seja consagrada a minha vida (429 HCC)”
Oração

EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

Canto congregacional “No serviço do Meu Rei (491 HCC)”

4. Leitura e aprovação da Ata
Oração
Poslúdio Instrumental

“O Senhor frustra os planos das nações, anula os intuitos dos povos. O plano do
Senhor permanece para sempre, e os intuitos do seu coração, por todas as gerações.
Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu como sua

herança.”

“As aflições do justo são muitas, mas o Senhor o livra de todas elas -
ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor segura-lhe a mão”

1. Agradecer ao Senhor pelo Projeto Gabu que tem abençoado muitas famílias e
    Igrejas em Guiné Bissau;
2. Louvar ao Senhor pela obra missionária que realizamos e pelos missionários que
    investimos;
3. Pedir ao Senhor que ajude-nos a reproduzir a nossa vida de discípulos, também,
    através dos pequenos grupos multiplicadores.

1. Peça ao Senhor graça para enfrentar o sofrimento que está presente nos lares;
2. Ore para que não fracassemos na fé quando confrontados pela intensa
    tribulação;
3. Suplique ao Senhor pela cura dos coração feridos.

“Pois nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus,
para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal.”Agradecer ao Senhor pela provisão financeira que mantém o trabalho da Igreja.

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exames de Contas

2. Outros assuntos
3. Parecer da Comissão de Membros

“Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não desesperados;
perseguidos, mas não desanimados; abatidos, mas não destruídos.”

“Porque posso dar testemunho de que deram de livre vontade na medida dos seus
bens, e até mesmo acima disso.”

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. 2- Minha alma está segura em Ti.

Sabe bem que em Cristo firme está .
Se o trovão e o mar se erguendo vêm, Sobre a tempestade eu voarei.

Sobre as águas Tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus!

1- Cobre-me com Tuas mãos.
Com poder vem me esconder, Senhor.

1- Que consolação tem meu coração,
descansando no poder de Deus!
Ele tem prazer em me proteger,
descansando no poder de Deus.

Descansando nos eternos
braços do meu Deus,
vou seguro, descansando no
poder de Deus.

2- Sempre avante vou, bem contente estou,
descansando no poder de Deus.
Tudo hei de vencer pelo seu poder
descansando no poder de Deus.

3- Não recearei, nada temerei,
descansando no poder de Deus.
Tenho paz e amor junto a meu Senhor,
descansando no poder de Deus.



Noite - 19h
“Descansando no Poder de Deus (330 HCC)”

“Santo é o Senhor”

“Deus é fiel”

“Confiarei”

“Descansarei”

Manhã - 9h
“Eu te Busco”

“Mais de Cristo (364 HCC)”

“A ti seja consagrada a minha vida (429 HCC)”

“No serviço do meu Rei (491 HCC)”

Eu te busco, te procuro, oh Deus. No silêncio tu estás.
Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim.
Conhecer-te eu quero mais.

Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar.
Vou lutando, nada pode me impedir,
eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais.

Senhor, te quero, quero ouvir tua voz.
Senhor, te quero mais.
Quero tocar-te, Tua face eu quero ver.
Senhor, te quero mais.

1- Mais de Cristo eu quero ver, mais do seu amor obter,
Mais da sua compaixão, mais da sua mansidão.

2- Mais de Cristo compreender, quero a Cristo obedecer,
Sempre perto dele andar, Seu amor manifestar.

Mais, mais de Cristo. Mais, mais de Cristo.
Mais do seu puro e santo amor, Mais do meu Mestre e Salvador.

3- Mais de Cristo transmitir, os seus passos vou seguir;
imitando seu viver, vou seu reino promover.

1- A Ti seja consagrada
minha vida, ó meu Senhor;
meus momentos e meus dias
sejam só em teu louvor.

2- Sempre minhas mãos se movam
com presteza e com amor,
e meus pés velozes corram
ao serviço do Senhor.

5- A vontade minha toma,
sujeitando-a a Ti, Senhor,
do meu coração fazendo
o teu trono, ó Salvador.

6- Meu amor e meu desejo
sejam só teu nome honrar;
faze que meu ser inteiro
eu te possa consagrar. Amém.

3- Minha voz agora toma
para o teu louvor cantar;
toma os lábios meus, fazendo-os
a mensagem proclamar.

4- Minha prata e ouro toma,
nada quero te esconder;
minha inteligência usa
para sempre o bem fazer

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.

1- Que consolação tem meu coração,
descansando no poder de Deus!
Ele tem prazer em me proteger,
descansando no poder de Deus.

Descansando nos eternos
braços do meu Deus,
vou seguro, descansando no
poder de Deus.

2- Sempre avante vou, bem contente estou,
descansando no poder de Deus.
Tudo hei de vencer pelo seu poder
descansando no poder de Deus.

3- Não recearei, nada temerei,
descansando no poder de Deus.
Tenho paz e amor junto a meu Senhor,
descansando no poder de Deus.

Deus é fiel, é fiel
Acima de todas as coisas eu sei,
Eu sei que meu Deus é fiel.

E encherá de alegria os meus lábios
E o meu coração de louvor.
Assim, vou descansar, sim, eu vou confiar
no seu grande e imenso amor.

As vezes eu posso passar
Uma noite inteira a chorar
Mas sei que meu Deus, logo pela manhã,
Fará novamente o sol brilhar.

Em meio aos muitos problemas,
Em meio as lutas sem fim,
Por entre muitos dilemas
Que se apresentam pra mim.

Confiarei em Ti, Senhor,
minha esperança está em Ti,
não há maior prazer do que saber
que o meu Deus cuida de mim.

Meu futuro está seguro em suas mãos,
não importa a circunstância
permanecerei firmado nas promessas
que o Senhor me fez.

Confiarei em Ti. (x5)

Eu não tenho que andar ansioso
se vou ter o que comer ou vestir,
se o Senhor veste os lírios do campo,
o que mais não fará por mim?

Eu não tenho que andar preocupado
com os cuidados e males do amanhã,
pois até aqui o Senhor me sustentou.

2- Minha alma está segura em Ti.
Sabe bem que em Cristo firme está .

Se o trovão e o mar se erguendo vêm, Sobre a tempestade eu voarei.
Sobre as águas Tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus!

1- Cobre-me com Tuas mãos.
Com poder vem me esconder, Senhor.

Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo.
Santo é o Senhor, Poderoso.

Digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor.

Louve, louve e exalte ao Senhor.
Louve, Seu nome para sempre.


