Informativo
ANIVERSARIANTES: 15 - Robertina
Rocha de Souza; 18 - Felipe monteiro;
Ricardo Marino Valverde. Casamento:
15 - Francisco e Daniane. Parabéns!

PINTURA DA PIBS: Participe fazendo sua
oferta para a pintura externa do Templo.
ASSEMBLEIA ADMINISTRATIVA: O Pr.
WLS convoca os membros do conselho
para a reunião plenária dia 17/05, às 20h,
no 3° piso. No dia 20/05 será realizada a
Assembleia regular, às 10h25.

VIAGEM DO PR. WLS: O pastor
Washington Luiz estará de férias e irá viajar
para Maceió/AL no período de 21/05 a 06/
06. Ore por essa viagem.

ATENÇÃO IRMÃS: Nossa tarde da
comunhão será na casa da irmã Maria
Helena e Vicente. No dia 19 de maio, às
15h00, endereço: Condomínio Mansões
Entrelagos Etapa 2 Conjunto R Casa 5. Leve
um lanchinho para a nossa comunhão. A
kombi sairá da PIBS às 14h00. Participem!
CONVOCAÇÃO: No uso de suas
atribuições a irmã Ruth Tavares dos
Santos, Coordenadora da MCM, convoca
as irmãs para nossa Assembleia de Eleição.
Será no dia 27 de maio, às 17h30 nas
dependências da PIBS.
DIA DE CONVIVÊNCIA: O Min. da
Comunhão convida vocês para marcar em
sua agenda o dia de convivência, será no
dia 16/06 na chácara Bom Sucesso. Depois
teremos mais informações. Participe!

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

I Samuel
I Samuel
I Samuel
I Samuel
I Samuel
I Samuel
I Samuel

17:1-18:4
18:5-19:24
20:1-21:15
22:1-23:29
24:1-25:44
26:1-28:25
29:1-31:13

João 8:21-30
João 8:31-59
João 9:1-41
João 10:1-21
João 10:22-42
João 11:1-53
João 11:54-12:19

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

111:1-10
112:1-10
113:1-114:8
115:1-18
116:1-19
117:1-2
118:1-18

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

15:11
15:12-14
15:15-17
15:18-19
15:20-21
15:22-23
15:24-26

Escala de Serviços
Neste domingo, 13/05
¨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, 20/05

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

Clesson e Jeferson
Rosiléia
Neuzanira
Rute e Gabriela
Meire, Viviane e Adriana
Adalberto e Edjanira

Paulo José

Queomides S. Santos

Clesson e Paulo José

Marcos Gomes e Ricardo Valverde

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 - MAIO - 2018

19% Realizado
0%

01 a 06/05

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

A Bíblia na família
A versatilidade da Palavra de Deus torna-a possível ser aplicada às pessoas
de todas as idades. A Bíblia é o único guia seguro e insubstituível a ser vivido e
obedecido dentro da família. Ela é plenamente suficiente para orientar todos os aspectos
da vida, inclusive o relacionamento entre pais e filhos.
É dispensável qualquer outra autoridade que insurja para substituir ou ampliar
os ensinos dentro do lar, que não seja a Bíblia. Todos os requisitos fundamentais que
proporcionam mudanças, acertos, estão na Bíblia. Consequentemente, a diferença entre
o andar no caminho do homem e andar no caminho de Deus é descortinada ali.
A Bíblia vivida no lar ajuda a renovar a mente e transformar os pensamentos,
firmando mudanças em todo o estilo de vida da família. Deus ordenou que colocássemos
de lado as práticas pecaminosas e mantivéssemos a nossa mente transformada pela
renovação da Sua Palavra.
A família pode andar no caminho de Deus utilizando o seus recursos abundantes
que Ele graciosa e misericordiosamente a concedeu. Visto ser essa a intenção divina,
devemos empoderar a Palavra, por ser ela a única autoridade em questão de fé, de
conduta, de ensino, como padrão legítimo e exclusivo para todos os aspectos da vida
em família.
A Palavra de Deus provê esperança e dá direção para mudanças no agir pelos
pensamentos, nas manifestações verbais, que por vezes ferem e maculam no ambiente
familiar e também, direciona nas ações, que por vezes são perigos, por isso, a Bíblia é
apropriada para equipar a família para toda a boa obra. E mais: é através da Bíblia que
cada membro da família passa a ter uma atitude de servo à semelhança de Cristo.
A Palavra de Deus é rica de poder e graça para cada pessoa. Não é possível
medir à sua utilidade e o quanto é inesgotável. Se você precisa de sabedoria, vai
encontrá-la através das páginas da Bíblia. Pois, essa Palavra habilita a família e a santifica
para que seja astro de Deus no mundo.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 20
Sobradinho, 13 de maio 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
Salmos 18.20-22

“Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a
pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me
apartei impiamente do meu Deus. Porque todas as suas ordenanças estão diante de
mim, e nunca afastei de mim os seus estatutos”.

Canto Congregacional
Vem e sopra sobre nós teu sopro,
reunidos neste ajuntamento,
honra e santifica este momento
com a tua Igreja que é teu povo.

“Ajuntamento”
Faz teu rio de paz correr no meio
destes que por fé vem bendizer-te
e a uma voz oferecer-te
seus louvores, súplicas e anseios.

Tu és o Senhor de toda glória,
Hoje e sempre como foste outrora,
no correr da história revelando teu amor
Deus, bendito Rei e Salvador. (bis)

Participação Musical
Homenagem da MR
Momento de Oração

Silvia Letice
“Mães Guerreiras”

1. Pelas mães da igreja e pelos seus lares;
2. Orem por filhos que aprendam com as mães a andarem no temor do senhor;
3. Pedir ao Senhor por mães que aprendam a pastorear o coração dos seus filhos.

Consagração de Dízimos e ofertas
Canto Congregacional
Oração
Participação Musical
Mensagem
Canto Congregacional
Por tudo o que tens feito,
Por tudo o que vais fazer.
Por tuas promessas e tudo o que és
Eu quero te agradecer
Com todo o meu ser.

“Usa, Senhor (433 HCC)”
Silvia Letice
Psicol. Dalva Souza
“Te agradeço”
Te agradeço por me libertar e salvar,
Por ter morrido em meu lugar:
Te agradeço,
Jesus, te agradeço,
Eu te agradeço,
Te agradeço,

Te agradeço, meu Senhor. (homens)
Te agradeço, meu Senhor. (mulheres)

Materializando nossa gratidão
Oração
Poslúdio

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental

Romanos 5.17

“Porque, se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que recebem
da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça reinarão muito
mais em vida por meio de um só, Jesus Cristo.”
Canto Congregacional
“Buscou-me com ternura (169 HCC)”
Oração
Visitantes, Bens e Vidas
Igreja em Ação
Ministério de Comunicações
Momento de oração
1. Clame ao Senhor por vidas livres da morte espiritual, por meio de Jesus
Cristo;
2. Ore pela libertação das pessoas que voluntariamente recusam
reconhecer que é pecadora;
3. Peça ao Senhor socorro divino pelas vidas que estão sob o juízo de
Deus.
Recitativo Bíblico
Romanos 6.14
“Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei,
mas debaixo da graça.”
Canto Congregacional
“Vim para adorar-te” e “Quebrantado”
Recitativo Bíblico
I Timóteo 4.10
“Pois é para isso que trabalhamos e lutamos, porque temos colocado nossa
esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente do
que creem.”
Consagração de Dízimos e Ofertas
Canto Congregacional
“Cristo me amou e me livrou (462 HCC)
Oração pelo culto infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Leitura Bíblica
Romanos 5.12-21
Mensagem
“A vida de Adão”
Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional
“É Tua graça”
É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida.
Por teu sangue tenho acesso a 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.

Instrumental

Oração
Poslúdio

Instrumental

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Ajuntamento”

Vem e sopra sobre nós teu sopro,
reunidos neste ajuntamento,
honra e santifica este momento
com a tua Igreja que é teu povo.

Faz teu rio de paz correr no meio
destes que por fé vem bendizer-te
e a uma voz oferecer-te
seus louvores, súplicas e anseios.

Tu és o Senhor de toda glória,
Hoje e sempre como foste outrora,
no correr da história revelando teu amor
Deus, bendito Rei e Salvador. (bis)

“Usa, Senhor (433 HCC)”

Usa, Senhor, todo o meu ser pra teu louvor.
Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti.
Não há no mundo nada melhor que dia a dia trabalhar por Jesus.
Por isso tudo te entrego, ó Deus,
enquanto neste mundo eu viver.
Usa, Senhor, todo o meu ser pra teu louvor.
Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti

“Te agradeço”
Por tudo o que tens feito,
Por tudo o que vais fazer.
Por tuas promessas e tudo o que és
Eu quero te agradecer
Com todo o meu ser.

Te agradeço, meu Senhor. (homens)
Te agradeço, meu Senhor. (mulheres)

Te agradeço por me libertar e salvar,
Por ter morrido em meu lugar:
Te agradeço,
Jesus, te agradeço,
Eu te agradeço,
Te agradeço,

“Buscou-me com ternura (169HCC)”
1- Buscou-me com ternura
3- Então, agradecido,
Jesus, o bom Pastor.
seu rosto a contemplar,
Achou-me na miséria,
recordo as muitas bênçãos
Oh, que amor glorioso!
salvou-me com amor.
do seu amor sem par.
Preço doloroso
Quem poderia demonstrar
Louvor e glória e adoração
Cristo lá na cruz por
por mim amor tão singular?
tributa-lhe meu coração.
mim pagou!
2- Ferido, abandonado,
Sua imensa graça me 4- Enquanto as horas passam,
Jesus me socorreu;
eu sinto a sua paz
mostrou!
e segredou-me: “Achei-te;
e aguardo o meu bom Mestre,
de agora em diante és meu.”
que tão feliz me faz!
Tão meiga voz jamais ouvi,
Jesus a mim virá buscar,
prazer maior jamais senti.
e então com ele irei morar.

“Vim para adorar-te”
Luz do mundo vieste a terra,
Pra que eu pudesse te ver.
Tua beleza me leva a adorar-te,
quero contigo viver.

Eterno rei, exaltado nas alturas.
Glorioso nos céus.
Humilde vieste à terra que criaste
e por amor pobre se fez.

Vim para adorar-te, vim para prostar-me.
Vim para dizer que és meu Deus.
És totalmente amável, totalmente digno,
tão maravilhoso para mim

Eu nunca
dos meus
Eu nunca
dos meus

saberei o preço,
pecados lá na cruz.
saberei o preço,
pecados lá na cruz.

“Quebrantado”
Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou.
Do seu sofrer participar,
da sua obra vou cantar.
O meu Salvador na cruz mostrou
o amor do Pai, o Justo Deus.
Pela cruz me chamou.
Gentilmente me atraiu
e eu, sem palavras, me aproximo,
quebrantado por seu amor.

Imerecida vida, de graça recebi.
Por sua cruz da morte me livrou.
Trouxe-me a vida. Eu estava condenado,
mas agora pela cruz eu fui reconciliado.
Impressionante é o seu amor.
Me redimiu e me mostrou o quanto
é fiel.

“Cristo me amou e me livrou (462 HCC)”
1. Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus,
já me achava sem vigor, a perecer sem luz;
meu estado Cristo viu, e me estendeu a mão
e salvar-me conseguiu da perdição.
2. Minha vida, todo o ser quero lhe consagrar.
A seu lado vou viver, o seu amor cantar
e a mensagem transmitir aos que perdidos são.
Vou ao meu Senhor servir com gratidão.
Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou.
Por seu poder e seu querer, Cristo, meu Salvador, me libertou.

