
Boletim Dominical N° 19
Sobradinho, 06 de maio 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: 06 - Mateus Lopes
Alvim Macedo; 08 - Débora Almeida
Alcântara da Silva; Fernana Miranda de
Souza; 10 - Felipe Gomes de Holanda Lopes;
11 - Leandro Ruy de Souza Silva; Olinda
César Machado; Wallace Augusto do
Nascimento. Pàrabéns!

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

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55. Venha e Deus surpreenderá você.

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!

CAFÉ DA MANHÃ DO DIA DAS MÃES:
Dia 13 de maio, às 8h00 teremos um
delicioso café da manhã. Participe!

01 a 30/04

Neste domingo, 06/05 No Próximo Domingo, 13/05

I Samuel 2:22-4:22
I Samuel 5:1-7:17
I Samuel 8:1-9:27
I Samuel 10:1-11:15
I Samuel 12:1-13:23
I Samuel 14:1-52
I Samuel 15:1-16:23

João 5:24-47
João 6:1-21
João 6:22-42
João 6:43-71
João 7:1-29
João 7:30-53
João 8:1-20

Salmo 106:1-12
Salmo 106:13-31
Salmo 106:32-48
Salmo 107:1-43
Salmo 108:1-13
Salmo 109:1-31
Salmo 110:1-7

Provérbios 14:30-31
Provérbios 14:32-33
Provérbios 14:34-35
Provérbios 15:1-3
Provérbios 15:4
Provérbios 15:5-7
Provérbios 15:8-10

Culto Doméstico

O culto doméstico é um assunto vencido pelo tempo muito escasso dos
membros da família, vencido pelo desinteresse, vencido pela ausência de planejar o
especifico momento e vencido pela compreensão de que é uma atividade ultrapassada
e por isso não é aplicável hoje. É assim que o inimigo quer que creiamos!

Pensando na edificação da família e do pastoreio do coração dos filhos, o
culto doméstico está elencado nas diretrizes que proporcionam o ensino da Palavra de
Deus. Além disso, substancia momentos inesquecíveis de reunião da família, de adoração
a Deus e descobertas bíblicas. Será um momento de compartilhamento.

Instruir e manter a prática do culto doméstico requer planejamento e diligência.
Por isso, o Espírito Santo quer ajudá-lo a determinar aquilo que será edificante para
todos da família. Podemos parafrasear Dt 4.8 que diz: “E que grande “família” há que
tenha estatutos e preceitos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante
vós?”.

Temos a Palavra que é uma riqueza de conhecimento espiritual, que precisa ser
descortinada. Associado à EBD, aos cultos oficiais da igreja, aos PGMs, vem o culto
doméstico como um tempo de ensino, de louvor, de oração, de ações de graças, de
comunhão e de encorajamento. Esse encontro ensina os membros da família a darem de
si mesmos ao Senhor e uns aos outros, à semelhança do que acorreu nos lares cristãos
de Atos.

Encorajamos as famílias a redescobrirem a alegria do culto doméstico para
adorarem ao Senhor com louvores e compartilhando das Suas obras e da Sua bondade
dito o salmista: “Oh, vinde, adoremos e prostremo-nos; ajoelhemo-nos diante do Senhor,
que nos criou. Porque ele é o nosso Deus”.

É notório que os cultos são proveitosos para a edificação da igreja. Como
também o é, o culto doméstico, como benefício para a família em está pessoalmente
envolvida na extensão dos cultos locais, em formatos familiares, para o crescimento
cristão de cada membro da família. O culto doméstico pode ajudá-lo no pastoreio do
coração do seu filho.

Que seja assim. Que o Senhor abençoe!
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

Oliene
Robertina
Tânia Franklin e Alessandra
Fernanda, Mada e Zuleide
Joaquim e Áurea

Paulo José

Clesson e Paulo José

% Realizado90%  realizado



Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio
Recitativo Bíblico Romanos 5.1,2

Canto Congregacional “Graça de Deus, infinito amor (291 HCC)”

Or ação Visit ant es, Bens e Vidas
I gr ej a em Ação Minist ér io de Comunicações
Moment o de or ação

Recit at ivo Bíblico Romanos 5.6,8,10

Cant o Congr egacional “Amor maior”, “Cantarei Teu amor” e “Poder do Teu amor”
Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo culto infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Leitura Bíblica Romanos  5.12-21
Mensagem          “Dois homens e duas épocas”         Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “É Tua graça”

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 Deuteronômio 6.6-8

Canto Congregacional “Hoje é tempo de louvar a Deus”

Momento de Oração

Canto Congregacional “Eu te louvarei, meu bom Jesus” e
“Ele é meu e Teu Senhor (202 HCC)”

Consagração de Dízimos e ofertas
Texto Bíblico Tiago 1.25

Mensagem       “O Propósito de Deus para os pais”     Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Crer e observar (465 HCC)””

Oração
Poslúdio Instrumental

“E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração; E as ensinarás a teus
filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e

levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre
os teus olhos”.

“Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus
Cristo; Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e

nos gloriamos na esperança da glória de Deus”

1. Peça ao Senhor que nos instrua com a mensagem dessa manhã;
2. Ore pelos filhos para que estejam receptivos e quebrantados às mudanças a
    serem feitas;
3. Ore pelo aprendizado de cada pai, sobre o pastoreio do coração dos seus filhos. 1. Pedir ao Senhor que todos nessa noite tenham o desejo de conhecer a salvação

    em Cristo;
2. Ore pela libertação das pessoas que vivem escravas de seus pecados;
3. Agradecer  a Deus por nos alcançar pela sua graça.

“Pois, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Mas Deus
prova o seu amor para conosco, em que, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda

pecadores. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte
de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.”

“Aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não
sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer”.

Hoje é tempo de louvar a Deus
Em nós agora habita o seu espírito
Então é só cantar, e a Cristo exaltar,
E sua glória encherá este lugar.

Vem louvar, (vem louvar)
Vem louvar, (vem louvar)

No meio dos louvores Deus habita
E é seu prazer cumprir o que nos diz
Então é só cantar, a Cristo exaltar
E sua glória encherá este lugar.

É tua graça que liberta,
É tua graça que me cura,
É tua graça que sustenta a minha vida.
Por teu sangue tenho acesso
À tua graça preciosa.
Te louvo, te amo, Jesus.

Tua graça é melhor que a vida,
Tua graça é o que me basta,
Favor imerecido do céu, do céu pra mim.

1- Em Jesus confiar, suas leis observar, é trilhar um caminho de paz.
Satisfeitos, guardar o que ele ordenar alegria perene nos traz.

Crer e observar tudo quanto ordenar; o fiel obedece ao que Cristo mandar.

2- Ao andarmos com Deus, recebemos dos céus direção e conforto sem par.
Nem tristeza, nem dor, nem a prova maior poderão nossa fé abalar.

3- Inefável prazer é Jesus conhecer, e ser crente zeloso e leal.
Sua voz sempre ouvir, suas ordens cumprir, é ter bênção constante e real.

4- Resolutos, Senhor, e com todo fervor, os teus passos queremos seguir,
teus preceitos  guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua presença sentir.

3. Graça insondável é dom de Deus
     a quem em Cristo somente crê.
     Se tu desejas chegar aos céus,
     em Jesus Cristo põe tua fé.

1. Graça de Deus, Infinito Amor
    Graça de Deus, infinito amor,
    graça maior que todo o meu mal!
     Lá no Calvário, meu Salvador
     prova me deu desse amor real.

Graça, graça,
fonte de paz, de perdão e amor!
Graça, graça,
graça de Deus para o pecador!

2. Todas as manchas do meu pecar
     não poderei jamais esconder;
     pode Jesus me purificar
     e como a neve me embranquecer.



Noite - 19h
“Graça de Deus, infinito amor (291 HCC)”

“Amor maior”

“Cantarei teu amor”

“Poder do Teu amor”

Manhã - 9h
“Hoje é tempo de louvar a Deus”

“Eu te louvarei, meu bom Jesus”

“Ele é meu e Teu Senhor (202 HCC)”

“Crer e Observar (465 HCC)”
1- Em Jesus confiar, suas leis observar, é trilhar um caminho de paz.

Satisfeitos, guardar o que ele ordenar alegria perene nos traz.

Crer e observar tudo quanto ordenar; o fiel obedece ao que Cristo mandar.

2- Ao andarmos com Deus, recebemos dos céus direção e conforto sem par.
Nem tristeza, nem dor, nem a prova maior poderão nossa fé abalar.

3- Inefável prazer é Jesus conhecer, e ser crente zeloso e leal.
Sua voz sempre ouvir, suas ordens cumprir, é ter bênção constante e real.

4- Resolutos, Senhor, e com todo fervor, os teus passos queremos seguir,
teus preceitos  guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua presença sentir.

És Tu única razão da minha adoração ó, Jesus!
és Tu única esperança que anelo ter ó, Jesus!

Confiei em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado.
hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei.

Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei meu bom Jesus.
Em todo tempo te louva-rei, em todo tempo te adorarei.

Eu te louvarei, te glorificarei, Eu te louvarei, meu bom Jesus.

Hoje é tempo de louvar a Deus
Em nós agora habita o seu espírito
Então é só cantar, e a Cristo exaltar,
E sua glória encherá este lugar.

Vem louvar, (vem louvar)
Vem louvar, (vem louvar)

No meio dos louvores Deus habita
E é seu prazer cumprir o que nos diz
Então é só cantar, a Cristo exaltar
E sua glória encherá este lugar.

Senhor, eis-me aqui,
vem transformar meu ser,
no fluir da graça que encontrei em Ti.
Senhor, descobri
que as fraquezas que há em mim
podem ser vencidas no poder do Teu
amor.

Junto a Ti, Teu amor me envolve. Atrai-me para ao Teu lado estar.
Espero em Ti e subo como águia, nas asas do Espírito contigo voarei,

no poder do Teu amor.

Face a face quero ver-te, meu Senhor
e conhecer o Amor que habita em mim.
Vem renovar minha mente em Teu
querer,
meus dias viverei no poder do Teu
amor.

Dos montes corre para o mar,
teu rio de amor por mim.
Eu abrirei meu coração,
deixando tua cura entrar.
Me alegro por te pertencer,
levantarei as minhas mãos.
Teu amor me alcança e me faz louvar-te.

Meu coração exulta, com alegria
eu canto.
Se o mundo conhecer a ti, ele se
encherá com a tua alegria.

Cantarei teu amor pra sempre! Cantarei teu amor pra sempre!
Cantarei teu amor pra sempre! Cantarei teu amor pra sempre!

Tua Santidade é grande, teu amor imensurável.
Tuas palavras, dentro em mim, me fazem ver que eu sou teu. (2x)

Te adorarei, te bendirei, és para mim Amor maior, és para mim amor melhor. (2x)

Em teus braços eu me aconchego Tua doce voz me leva a descansar.
Tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. (2x)

Amor maior não há. Amor melhor não há (4x)

3. Graça insondável é dom de Deus
     a quem em Cristo somente crê.
     Se tu desejas chegar aos céus,
     em Jesus Cristo põe tua fé.

1. Graça de Deus, Infinito Amor
    Graça de Deus, infinito amor,
    graça maior que todo o meu mal!
     Lá no Calvário, meu Salvador
     prova me deu desse amor real.

Graça, graça,
fonte de paz, de perdão e amor!
Graça, graça,
graça de Deus para o pecador!

2. Todas as manchas do meu pecar
     não poderei jamais esconder;
     pode Jesus me purificar
     e como a neve me embranquecer.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.

Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor


