Informativo
ANIVERSARIANTES: 23 - Adélia de
Almeida Lima Feliciano; 24 - Maria Clara
Monteiro Vieira; 25 - Eduardo Silva Aguiar;
Pr. Eli alves da Silva; 26 - Daniel André do
Nascimento; Kércia Guimarães Silva; 27 jane Farias Chagas Ferreira; 28 - Rosângela
Gomes de Abreu. Casamento: 28 - Lybia e
Euclides. Parabéns!

ENCONTRO MCM: Ruth Tavares coordenadora da MCM avisa que a reunião
administrativa será hoje às 18:00 horas que
ocorrerá o ensaio do coro feminino.
Agradecemos a compreensão de todas.
EBD CLASSE ÚNICA: No próximo
domingo, dia 29 de abril, às 9 horas teremos
a presença da missionária da JMM Noêmia
Cessito. Participe!

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. O brazar
ocorrerá no dia 09/06/2018 na quadra da
PIBS. Participe!
CONVITE: A irmã Ana Elisa Mondiane
(filha dos irmãos Jeferson e Karina
Mondianne), Convida os irmãos para o
lançamento do livro “As roupas Viajantes”.
Será no dia 24 de abril, às 19 horas no Teatro
de Sobradinho (Quadra 12 AE 5). Embarque
você também nesta aventura!

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

Leitura Bíblica da Semana
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

Juízes 2:10-3:31
Juízes 4:1-5:32
Juízes 6:1-40
Juízes 7:1-8:17
Juízes 8:18-9:21
Juízes 9:22-10:18
Juízes 11:1-12:15

Lucas 22:14-34
Lucas 22:35-53
Lucas 22:54-23-12
Lucas 23:13-43
Lucas 23:44-24:12
Lucas 24:13-53
João 1:1-28

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

92:1-93:5
94:1-23
95:1-96:13
97:1-98:9
99:1-9
100:1-5
101:1-8

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

14:1-2
14:3-4
14:5-6
14:7-8
14:9-10
14:11-12
14:13-14

Escala de Serviços
Neste domingo, 22/04
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 7:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Recepção:
¨Segurança:

No Próximo Domingo, 29/04

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

Valmi e Wellington
Oliene
Dinalva
Vanessa e Pedro Ramos
Adriana, Fernanda, Lorena
Edson e Evenita

Wélida e Paulo José
Israel Batista
Valmi
Marcelo Rodrigues e Alessandro

Peterson Guedes e Wélida
Valdivino Machado
Valmi
Ismeraldo e Marivam

ATIVIDADES REGULARES
• 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.

EXPEDIENTE

• 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

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - ABRIL - 2018

56% Realizado
0%

01 a 15/04

100 %
do orçado

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)

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

Deus é Soberano Senhor
Complete a frase: “Quando penso que Deus é soberano sobre todas as
coisas, eu me sinto (___)”. Deus é soberano. Ele é o criador, redentor, juiz, é
quem sustenta tudo é Senhor da história e do universo. Ele governa tudo pelo
seu poder, dispõem de todas as coisas, de acordo com o seu eterno propósito e
graça. O Senhor revela ser o nosso refúgio de geração em geração. Ele de
eternidade a eternidade, Ele é Deus!
Nos detalhes do texto a seguir observamos a soberania de Deus: “Mas
o SENHOR enviou um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade violenta,
de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. E cada um dizia ao seu
companheiro: Vinde e lancemos sortes, para sabermos quem é o culpado por
essa tragédia que nos sobreveio. Então lançaram sortes, e a sorte caiu sobre
Jonas”.
“Por isso clamaram ao SENHOR e disseram: Nós te rogamos, ó
SENHOR! Que não morramos por causa da vida deste homem, e que não nos
culpes pelo sangue inocente; porque tu fizeste o que te agrada, ó SENHOR.
Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar. Então o SENHOR preparou um
grande peixe para que o engolisse; e ele ficou três dias e três noites no ventre
do peixe” (Jonas 1.4,7,14,15 e 17).
Jonas foi convocado para uma missão e fugiu. Ele devia ir a Nínive,
mas foi para Társis, destinos opostos. Mesmo em desobediência, Deus fez
cumprir a sua vontade. E no percurso da história Deus mostrou autoridade
sobre o vento e o mar, a sorte, as circunstâncias, o grande peixe e sobre a vida
de Jonas.
O Senhor usou o evento para revelar o seu poder e à sua glória e
produzir a conversão dos marinheiros. Já lhe ocorreu alguma situação em que
Deus demonstrou ser soberano sobre a sua vida? Deus é soberano e tem suas
mãos estendidas para que possa salvar.
Somos chamados para revelar a misericórdia de Deus e não podemos
nos recusar de pregar a sua palavra. As consequências são para quem não
houve e também para quem não prega. Pregue a soberania de Deus.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva
Boletim Dominical N° 16
Sobradinho, 22 de abril de 2018.

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Romanos 10.14

“Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem
não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue?”

Canto Congregacional
Sobre toda a terra Tu és o Rei.
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol.
Uma coisa só meu desejo é:
vem reinar em mim, Senhor.

“Reina em mim”
Sobre o meu pensar, tudo que eu falar
Faz-me refletir a beleza que há em Ti.
Tu és para mim mais que tudo aqui.
Vem reinar em mim, Senhor.

Reina em mim com Teu poder.
Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus.
Tu és o Senhor de tudo o que sou.
Vem reinar em mim, Senhor.

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

“Ah! Soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande
poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti.”

Oração de Intercessão
Prelúdio
Canto Congregacional

Instrumental
“Ao Deus de amor e de imensa bondade (32 HCC)”

1- Ao Deus de amor e de imensa bondade,
com alegria, bem alto, aclamai.
Com coração transbordante de graças,
seu grande amor todos juntos louvai.

2- Já nossos pais nos contaram a glória
de Deus falando com muito prazer
que nas tristezas, nos grandes perigos,
ele os salvou por seu grande poder.

3- Hoje também, exultantes, cantamos
que as orações ele nos atendeu.
Seu forte braço que fez maravilhas,
em nosso auxílio ele sempre estendeu.

4- Foi até hoje e daqui para sempre
ele será nosso eterno poder,
nosso castelo bem forte e seguro
e nossa fonte de excelso prazer.

No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor!
Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior.

Momento de Oração
1. Ore por mais pessoas testemunhando do Evangelho;
2. Ore pelos membros da Igreja que estão distantes da comunhão e da vida cristã;
3. Agradeça ao Senhor pela santa compensação de servi-lo.

Consagração de Dízimos e Ofertas
“Grande é o Senhor” e
“Cantarei ao meu Salvador (66 HCC)”
texto Bíblico
Jonas 1.4-7
Mensagem
“Soberania de Deus em ação”
Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional
“Jesus, essência do Louvor”
Quando o som se vai tudo se desfaz, eu me achego a Ti,
Para dar-te, ó Deus, algo de valor, que alegre a Ti,
Dar-te-ei mais que uma canção, pois a música em si, não é o que queres de mim.
Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração.
Quero adorar-te com minha alma,
És o meu Salvador, a essência do meu louvor.
Perdão, Senhor é o que mais quero,
És o meu Redentor e a essência do meu louvor.
Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais.
Pobre, fraco sou, mais o que tenho é teu, Minha vida dou.
Dar-te-ei mais que uma canção, pois a música em si,
Não é o que queres de mim.
Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração.

Oração
Poslúdio

Instrumental

Instrumental

Oração
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico

Visitantes, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações

“Se podes? disse Jesus. Tudo é possível àquele que crê.”

Momento de Intercessão
1. Agradecer ao Pai pelo Seu poder e autoridade com quem governa todas as Coisas;
2. Ore declarando ao Senhor que O reconhece como Soberano;
3. Peça ao Senhor que intervenha na proteção física e espiritual das famílias.

Canto Congregacional
“Vem, esta é a hora”, “Tu és Soberano” e “Ao único”
Oração pelo culto infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Texto Bíblico
II Reis 7.1-20
Mensagem
“Deus faz o impossível”
Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional
“Deus do impossível”
Quando tudo diz que não,
sua voz me encoraja a prosseguir.
Quando tudo diz que não,
ou parece que o mar não vai se abrir,
sei que não estou só
e o que dizes sobre mim
não pode se frustrar.
Vem em meu favor e cumpre em mim teu querer.

Oração
Poslúdio

O Deus do impossível não desistiu de mim,
sua destra me sustenta e me faz prevalecer
O Deus do impossível não desistiu de mim,
sua destra me sustenta e me faz prevalecer
O Deus do impossível.
O Deus do impossível.

Instrumental

Manhã - 9h
“Reina em mim”
Sobre toda a terra Tu és o Rei.
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol.
Uma coisa só meu desejo é:
vem reinar em mim, Senhor.

Sobre o meu pensar, tudo que eu falar
Faz-me refletir a beleza que há em Ti.
Tu és para mim mais que tudo aqui.
Vem reinar em mim, Senhor.

Reina em mim com Teu poder.
Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus.
Tu és o Senhor de tudo o que sou.
Vem reinar em mim, Senhor.

“Grande é o Senhor”
Grande é o Senhor e mui digno de louvor,
na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
Alegria de toda a terra.
Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória,
que nos ajuda contra o inimigo.
Por isso diante dEle nos prostramos.

Queremos o teu nome engrandecer
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas
Confiamos em teu infinito amor,
Pois só Tu és o Deus eterno
sobre toda a terra e céu.

“Cantarei ao meu Salvador (66 HCC)”
1- Mais do que tesouros
é Cristo, meu bom Mestre;
Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã.
Ele é o Rei da glória e no meu coração
contente vou cantando com muita gratidão.
Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia,
pois eu tenho em meu coração
plena paz e alegria.
Cantarei ao meu Salvador,
cantarei, sim, noite e dia.
Aleluia! Aleluia! Feliz sempre cantarei.

2- Cristo libertou-me da pena do pecado,
e agora alegre eu canto, pois para o céu irei.
Ele me dá forças, ele é meu protetor;
dou sempre glória a ele,
meu Mestre e meu Senhor.
3- Anjos não conhecem a linda melodia,
pois só mortais a entoam,
os salvos por Jesus.
Livre, perdoado por Cristo e seu amor,
vitorioso eu vivo cantando em seu louvor.

“Jesus, essência do Louvor”
Quando o som se vai tudo se desfaz, eu me achego a Ti,
Para dar-te, ó Deus, algo de valor, que alegre a Ti,
Dar-te-ei mais que uma canção, pois a música em si, não é o que queres de mim.
Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração.
Quero adorar-te com minha alma,
És o meu Salvador, a essência do meu louvor.
Perdão, Senhor é o que mais quero,
És o meu Redentor e a essência do meu louvor.
Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais.
Pobre, fraco sou, mais o que tenho é teu, Minha vida dou.
Dar-te-ei mais que uma canção, pois a música em si,
Não é o que queres de mim.
Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração.

Noite - 19h
“Ao Deus de amor e de imensa bondade (32 HCC)”
1- Ao Deus de amor e de imensa bondade, 2- Já nossos pais nos contaram a glória
com alegria, bem alto, aclamai.
de Deus falando com muito prazer
Com coração transbordante de graças,
que nas tristezas, nos grandes perigos,
seu grande amor todos juntos louvai.
ele os salvou por seu grande poder.
3- Hoje também, exultantes, cantamos
4- Foi até hoje e daqui para sempre
que as orações ele nos atendeu.
ele será nosso eterno poder,
Seu forte braço que fez maravilhas,
nosso castelo bem forte e seguro
em nosso auxílio ele sempre estendeu.
e nossa fonte de excelso prazer.
No céu, na terra, que maravilhas
vai operando o poder do Senhor!
Mas seu amor aos homens perdidos
das maravilhas é sempre a maior.

“Vem, esta é a hora”
Vem, esta é a hora da adoração, vem, dar a Ele teu coração.
Vem, assim como estás para adorar, vem, assim como estás diante do pai.
Vem.
Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará.
Mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá.

“Tu és Soberano”
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.

“Ao único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Deus do impossível”
Quando tudo diz que não,
sua voz me encoraja a prosseguir.
Quando tudo diz que não,
ou parece que o mar não vai se abrir,
sei que não estou só
e o que dizes sobre mim não pode se frustrar.
Vem em meu favor e cumpre em mim teu querer.

O Deus do impossível não desistiu de mim,
sua destra me sustenta e me faz prevalecer
O Deus do impossível não desistiu de mim,
sua destra me sustenta e me faz prevalecer
O Deus do impossível. O Deus do impossível.

