
Boletim Dominical N° 16
Sobradinho, 22 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 - 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:  29 - João
Alexandre Nascimento Correa; Josimar de
Araújo  Sousa Sobral; 30 - Athos Ribeiro
de Albuquerque Motta; Daniely Silva de
Oliveira; Edina Gadêlha de Sousa; 01 -
Daniel André do Nascimento; 02 - Maristela
Freitas Bezerra;  03 - Luciene Silva de
Souza; 04 - Antônio Oliveira da Cruz;
Jônatas Oliveira Silva. Casamento: 29 -
Nelson e Flávia; 30 - Eduardo Aguiar e
Caroline Aguiar; 05 - Jesse e Emília .
Parabéns!

PINTURA DA PIBS:  Participe fazendo sua
oferta para a pintura externa do Templo.

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.  O brazar
ocorrerá no dia 09/06/2018 na quadra da
PIBS. Participe!

MISSÕES E JUVENTUDE DA PIBS:
Estão de mãos dadas com a Cristolândia.
Dia 05 de maio é aniversário de 5 anos da
unidade 2 no Batistinha, será de 8h00 às
18h00, terá apresentações, comidas,
torneios e kids e você está convidado!
Local: Núcleo Rural Alexandre Gusmão
Gleba 04/490 - Incra 09. Mais informações
com a Irmã Telma Duarte.

01 a 22/04

Neste domingo, 29/04 No Próximo Domingo, 06/05

Juízes 13:1-14:20
Juízes 15:1-16:31
Juízes 17:1-18:31
Juízes 19:1-20:48
Juízes 21:1-Rt 1:22
Rute 2;1-4:22
I Samuel 1:1-2:21

João 1:29-51
João 2:1-25
João 3:1-21
João 3:22-4:3
João 4:4-42
João 4:43-54
João 5:1-23

Salmo 102:1-28
Salmo 103:1-22
Salmo 104:1-23
Salmo 104:24-35
Salmo 105:1-15
Salmo 105:16-36
Salmo 105:37-45

Provérbios 14:15-16
Provérbios 14:17-19
Provérbios 14:20-21
Provérbios 14:22-24
Provérbios 14:25
Provérbios 14:26-27
Provérbios 14:28-29

    A Inteligência da obra Missionária

Em II Reis 6.8-23 descobrimos o trabalho de alguém que fez as coisas acontecer.
Numa cadeia de acontecimentos natural, ocorria sigilosamente a tentativa da conquista
de poder. O rei da Síria, astuto, preparou ciladas para pegar o rei de Israel e seu povo de
surpresa.

Do outro lado, também se desenvolveu uma cadeia de acontecimentos
sobrenatural. Tudo que o rei da Síria engendrava, o profeta Eliseu era informado pelo
serviço de inteligência de defesa de Israel e o porta voz, que era anjo do Senhor. Então,
Eliseu declarava ao rei de Israel sobre os intentos malignos da Síria, o que evitou muitas
e muitas tragédias!

A Síria vendo que nada dava certo procurou saber o que estava acontecendo.
A resposta foi recebida com surpresa e consternação. Era apenas um homem: o profeta
do Senhor. Uma inteligência especial tomou o profeta e consideramos isso, como um
sinal de sua autoridade como servo de Deus. Em meio à crise o profeta fez as coisas
acontecerem. Ele viu Deus agir.

Por vezes, caímos num deserto espiritual, não encontramos e nem vemos Deus
ali. Por vezes, nos sentimos debaixo do firmamento sem nenhuma coluna de sustentação.
Além disso, levamos uma carga que parece insuportável, que é o pastoreio, a salvação
e preparação de vidas para o reino de Deus, e por pouco, achamos que não daremos
conta da tarefa. Sinto-me como Elizeu. Então pergunto: Por que Deus não me sustentaria
diante do peso que carrego?

A inteligência da obra Missionária, o saber da tarefa que precisamos fazer
acontecer em nossos ministérios, depende de proporcionarmos ao anjo do Senhor a
liberdade de sussurrar em nossos ouvidos as estratégias de Deus, para a defesa e o
combate pela salvação de vidas.

A nossa vida precisa deixar Deus fluir, permitir que o poder divino entre em
ação, afim de que homens e mulheres, ministro de Deus, juntos com a trindade possam
desempenhar o seu papel, orientados pelo serviço de inteligência da obra missionária.
“Ele nos ensinará todas as coisas”.

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!

Wellington e Nelson
Rosiléia
Débora Nascimento
Patrícia e Joel
Vitória, Louedja e Lorena
Izaque e Rosiléia

Paulo Lôbo

Paulo Lôbo e Givanildo

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

Peterson Guedes e Wélida
Valdivino Machado
Valmi
Ismeraldo e Marivam

66%  realizado



Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio
Recitativo Bíblico Efésios 2.4,5

Canto Congregacional “Cantarei ao meu Salvador (66 HCC)”
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Participação Musical Coro Infanto-Juvenil
Momento de oração

Participação Musical Coro Infanto-Juvenil
Recitativo Bíblico Tiago 1.5,6

Canto Congregacional “Somente a um Deus assim”, “Grande Deus” e
“10.000 razões”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo culto infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Leitura Bíblica Deuteronômio 1.19

Mensagem          “A vida nas Encruzilhadas”         Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Bem mais que tudo”

Oração
Poslúdio Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19hManhã - 10h25

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 “Vem, essa é a hora”

“Brilha Jesus”

Momento de Oração

Mensagem Missionária Noêmia Cessito - JMM - Moçambique
Dedicação de Dízimos e ofertas
Canto Congregacional “Ide e pregai”
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”

“Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou,
estando já mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo...”

1. Agradeça ao Senhor pela obra missionária realizada pelos batistas brasileiros no
    mundo;
2. Peça ao Senhor pelo Sucesso dos nossos missionários no campo e pelo susten
    to de cada um deles;
3. Orem para que Deus amplie ainda mais a nossa missão missionária.

1. Ore pedindo sabedoria para fazer escolhas acertadas e em tempo hábil;
2. Peça a Deus que o livre da letargia espiritual e lhe dê coragem para vencer suas
    demoras, em resolver as questões pendentes;
3. Suplique ao Senhor, que Deus seja glorificado na vida dos familiares da sua casa,
    enquanto é tempo.

“Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmen-
te e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém com fé, não duvidando; pois aquele

que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento.”

“Então partimos de Horebe, e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto
que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus

nos ordenara; e chegando a Cades-Barnéia.”

3- Contemplando tua majestade;
Teu reflexo em nossas faces,
Cada dia de glória em glória
Mostra sempre a tua história.
Brilha em mim (bis).

1- Vejo a luz do Senhor que brilha;
Bem no meio das trevas brilha.
Jesus Cristo, a luz deste mundo
Nos acorda de um sono profundo.
Brilha em mim (bis).

Brilha, Jesus,
Brilha forte nos povos sempre.
Brilha, Jesus
Deixa a chama arder;
Fonte de amor,
Faz jorrar sobre os povos sempre,
Brilha Jesus deixa a chama arder.

2- Eis me achego ao teu trono incrível;
Mais finito ao intangível.
Por teu sangue precioso eu ouso entrar,
Minhas sombras da  alma vem dissipar.
Brilha em mim (bis)

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.

Bem mais que as forças. Poder e reis
Que a natureza e tudo que se fez.

Bem mais que tudo, criado por tuas mãos.
Deus, Tu és o Início, Meio e Fim.

Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi.
Como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim.

Me amou.

Bem mais que os mares.
Bem mais que o sol

e as maravilhas que o mundo conheceu.
E as riquezas e tesouros desta Terra.

Incomparável és pra mim.



Noite - 19h
“Cantarei ao meu Salvador (66 HCC)”

“Somente a um Deus assim”

“Grande Deus”

“10.000 razões”

Manhã - 9h
“Vem, essa é a hora”

“Brilha Jesus”

“Ide e Pregai”

Para que o mundo creia, ide e pregai a Cristo;
só n’Ele há perdão, só n’Ele há poder,
para que o mundo creia em Deus.

2- Ide e pregai, em nome do Senhor Jesus;
Secai os olhos, consolai, que o mundo triste está.
Ide e restaurai o homem aflito e sofredor;
Seu fardo Deus aliviará, Sua graça bastará.

1- Ide e pregai, em nome do Senhor Jesus;
Erguei os olhos para ver que é tempo de ceifar.
Ide e confiai que Deus sempre cumpre o que nos diz,
e em toda circunstância, graça e força vos dará.

3- Contemplando tua majestade;
Teu reflexo em nossas faces,
Cada dia de glória em glória
Mostra sempre a tua história.
Brilha em mim (bis).

1- Vejo a luz do Senhor que brilha;
Bem no meio das trevas brilha.
Jesus Cristo, a luz deste mundo
Nos acorda de um sono profundo.
Brilha em mim (bis).

Brilha, Jesus,
Brilha forte nos povos sempre.
Brilha, Jesus
Deixa a chama arder;
Fonte de amor,
Faz jorrar sobre os povos sempre,
Brilha Jesus deixa a chama arder.

2- Eis me achego ao teu trono incrível;
Mais finito ao intangível.
Por teu sangue precioso eu ouso entrar,
Minhas sombras da  alma vem dissipar.
Brilha em mim (bis)

Com minha alma e meu ser
Eu irei cantar Santo é teu nome, Pai
Como nunca cantei, Vou louvar
Santo é teu nome, Pai
O sol raiou, é um novo dia
Tua canção eu vou cantar
E seja o que for que comigo aconteça
Vou estar cantando quando o sol se pôr
Com minha alma e meu ser
Eu irei cantar Santo é teu nome, Pai
Como nunca cantei
Vou louvar Santo é teu nome, Pai

Um Deus de amor e misericórdia
Um coração pronto a perdoar
Por tudo isso eu estarei cantando
Dez mil razões eu posso encontrar
Eu sei que um dia estarei bem fraco
Aguardando minha hora chegar
Ainda assim eu estarei cantando
Por dez mil anos e por muito mais

Santo é teu nome, Pai
Santo é teu nome, Pai

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 jamais me curvarei,
nem louvor darei a homem.
para rei ou reino algum,
jamais darei meu coração ou cantarei.
O desejo do coração,
a lealdade e a devoção,
vão servir aquEle
que morreu naquela cruz.

Somente a um Deus assim eu dirijo
meu louvor, e toda a minha fé.
Ao único Rei dos reis meus joelhos
dobrarei. Tudo lhe darei. (2x)

Ao Deus criador, Jesus que me salva,
Redime e restaura, revive e renova...
Somente a um Deus assim
darei meu louvor

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.

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.


