Informativo
ANIVERSARIANTES: 20 - Wesley dos
Santos Camargos; 21 - Raphael Rezende
dos Santos; 22 - Valdivino da Costa
Amorim; 23 - André Almeida Alcântara da
Silva; Cláudia Cristina Marques Moreira;
Ducastel Paixão Tinoco; 24 - Débora Shaula
Alencar de V. Gléria; Maria de Fátima
Lourenço de Oliveira; 26 - Ana Clara Dias
Bouças. Parabéns!

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.

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!

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!

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

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.

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

II Samuel
II Samuel
II Samuel
II Samuel
II Samuel
II Samuel
II Samuel

1:1-2:11
2:12-3:39
4:1-6:23
7:1-8:18
9:1-11:27
12:1-31
13:1-39

João 12:20-50
João 13:1-30
João 13:31-14:14
João 14:15-31
João 15:1-27
João 16:1-33
João 17:1-26

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

118:19-29
119:1-16
119:17-32
119:33-48
119:49-64
119:65-80
119:81-96

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

15:27-28
15:29-30
15:31-32
15:33
16:1-3
16:4-5
16:6-7

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

Neste domingo, 20/05

No Próximo Domingo, 27/05

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

Alessandro e Clesson
Oliene
Letícia
Gláucia e Emanuel
Márcia, Jucilene e Luciana
Queomides e Maria Alves

Emanuel e Sílvio
Queomides S. Santos
Olinda
Marcos Gomes e
Ricardo Valverde

Peterson e Wélida
Israel Batista
Valmi
Aberlado e Edson

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

39% Realizado
0%

01 a 13/05

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

Uma família Íntegra
Caso alguém lhe pedisse para descrever com uma só palavra a situação da
família hoje, que palavra você usaria? Alguém me disse: “falência”. Quem sabe você
diria “ruína”? Não! Não creio que seja assim. Nenhuma coisa e nem outra! Apesar das
larvas incandescentes dos últimos dias, classificados por Paulo como tempos difíceis,
lançando lama fumegante sobre a família; Deus ainda tem o governo e não estamos aos
escombros.
Vem-me à memória, Deus falando a Noé e orientando-o sobre sua família. “Disse
o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque conheço que tens sido justo
diante de mim no meio desta geração”. Impressionante esse fato, porque ele destaca
uma família que escolheu ser correta e integra diante do olhar de Deus, ao mesmo tempo
em que vivia entre pessoas inteiramente adversas, pecaminosas e com o seu fim
anunciado, porque rejeitaram à palavra divina.
A falência da família ou a sua ruina demarca o limite de onde você começa:
Primeiro deixando Deus de fora da sua vida. E no exemplo bíblico, não foi isso que
vemos registrado no contesto da família de Noé. Eram íntegros, “irrepreensíveis e
sinceros diante de uma geração corrupta e perversa”,
O pai foi à chave da integridade: Noé agiu dependente de Deus e como sacerdote
da família. Ele assumiu receber a orientação divina e transferí-la aos filhos na íntegra.
Essa relação de pai, com Deus e de pai com os filhos produziu uma juventude submissa
a Noé e ao Deus de Noé. Um detalhe dessa submissão foi uma família monogâmica,
diferente da sociedade em que vivam.
Noé tinha um projeto dado por Deus que era a construção da Arca. O projeto era
de Noé, mas todos da família sentiram-se parte dele e o abraçaram como uma atividade
proveitosa, algo de família. Eles formaram uma só equipe, foram mutuamente submissos
e agiram com alegria para cumprir o mandato do pai, a serviço de Deus.
A família integra não é insípida e nem turva. Ela é sal da terra e luz do mundo. É
o instrumento de Deus para executar Seus planos na terra.

De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 21
Sobradinho, 20 de maio de 2018.

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

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

Instrumental
Ministério de Comunicações
Salmo 90.1,2

“SENHOR, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os
montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a
eternidade, tu és de Deus”.

Canto Congregacional
Momento de Oração

“Grande Deus” e “Tu somente és Deus”

Salmos 92.1-3

“Bom é louvar ao SENHOR, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo; Para de
manhã anunciar a a tua benignidade, e todas as noites a tua fidelidade; Sobre um
instrumento de dez cordas, e sobre o saltério; sobre a harpa com som solene”.

Dedicação de Dízimos e ofertas
Canto Congregacional
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Não a nós, Senhor (23 HCC)”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas
2. Rol de Membros
3. Parecer da Comissão de Membros

Canto Congregacional

Oração de intercessão
Igreja em Ação
Prelúdio
Canto Congregacional

Eu sou de Jesus, aleluia!
Eu sou de Jesus, meu Senhor.
Não quero falhar, mas quero falar,
andar e viver com Jesus.

Romanos 5.20,21

Ministério de Comunicações
Instrumental
“Eu sou de Jesus (454 HCC)”
2- Sofrendo vivia nas garras do mal;
o mundo atirou-me no abismo fatal.
Agora, qual ave que voa nos céus,
eu vivo contente, pois sou de Jesus.
3- Se estás perturbado, por que lamentar?
Encontras em Cristo riquezas sem par:
perdão, alegria, amor, salvação.
Oh, vem, vem a Cristo sem hesitação!

Oração
Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical
Quinteto Feminino
Recitativo Bíblico
Romanos 5.15
“Mas a dádiva gratuita não é como o caso da transgressão; porque, se pela
transgressão de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus, e a
dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos”.
Participação Musical
Momento de Intercessão

“Jesus, Pastor amado (566 HCC)”

Instrumental

“Veio, porém, a lei para que a ofensa ressaltasse; mas, onde o pecado ressaltou, a graça
ficou ainda mais evidente; para que, assim como o pecado reinou na morte, também a
graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor”.

1- Mui triste eu andava, aflito e sem paz,
mas eu hoje tenho alegria veraz
e constantemente bendigo a meu Deus.
É claro o motivo: eu sou de Jesus.

1. Agradecer ao Senhor pela provisão que nos tem dado;
2. Pedir uma bênção sobre os alunos do Projeto Gabu;
3. Ore pela vitória de Deus para o SOBRADÃO.

Recitativo bíblico

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Quinteto Feminino

1. Agradeça a Deus por sabermos que nossa vida está debaixo do domínio de
Cristo;
2. Peça ao Senhor por mais compreensão a respeito do perdão e da salvação,
em Cristo;
3. Ore para que sejamos receptivos à Palavra a ser pregada hoje.

1- Jesus, Pastor amado, contempla-nos aqui; 3- Jesus, querido Mestre, ensina-nos a amar,
concede que sejamos um corpo só em ti.
seguindo o teu exemplo, perfeito e singular.
Intrigas e contendas queremos evitar
Oh, quanto carecemos do auxílio teu, Senhor,
e em paz nós desejamos teu culto celebrar.
a fim de que vivamos unidos em amor!

Canto Congregacional
“Aclame ao Senhor”, “O nome de jesus” e “Doce nome”
Oração pelo culto infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Texto bíblico
Romanos 5.12-21
Mensagem
“Vida que supera a morte”
Pr. Washington Luiz da Silva

2- Pois, sendo resgatados por ti, ó Salvador, 4- Se tua igreja toda andar em santa união,
queremos ser unidos por um fraterno amor,
então será bendito o nome de "cristão".
humildes perdoando as faltas de um irmão,
Aquilo que pediste em nós se cumprirá
os fracos ajudando com branda compaixão.
e assim o mundo inteiro a ti conhecerá.

Canto Congregacional

4. Leitura e aprovação da Ata
Oração
Poslúdio

Instrumental

“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.

Oração
Poslúdio

Instrumental

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Grande Deus”
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

“Tu somente és Deus”
Tu não És um Deus criado por mãos de alguém
És um Deus que não depende de nada e ninguém
És um Deus que não precisa do que podemos dar
Tu És Deus e sempre Tu serás
Tu somente És Deus
Não há outro igual
Deus da criação que no trono está
Mas eu sei se vou bem ou vou mal
Que seguro estou sempre em Tuas mãos
Não há nada que detenha o Teu poder
E o Teu eterno nome nunca passará
És um Deus fiel e digno de todo o meu louvor
Tu És Deus e sempre Tu serás
Não vai mudar (não vai mudar)
Não vai falhar (não vai falhar)
Jamais irá se abalar (Jamais irá se abalar)
Repete

Sim, Tu somente És Deus
Não há outro igual
Deus da criação que no trono está
Mas eu sei se vou bem ou vou mal
Que seguro estou sempre em Tuas mãos
Bem antes de existir
Tu eras o que És
O soberano Deus
Princípio e o fim
Potente eterno Pai
O triuno Deus
Fiel o grande Eu Sou
Cordeiro e Leão
Meu Deus é Senhor
(Não há Deus maior)
Sempre cantarei que é Senhor
(Digno de Louvor)
Em tudo posso ver que Deus é Senhor
(Eu posso ver que Deus é Senhor)
(Meu Deus é Senhor)

“Não a nós, Senhor (23 HCC)”
1- Não a nós, Senhor, (bis)
mas ao teu nome dá glória,
por amor da tua misericórdia
e da tua fidelidade.

2- Por que perguntam as nações:
“Onde está o Vosso Deus?”
No céu está o nosso Deus;
e tudo faz como lhe agrada.

3- Por que confiam as nações
em ouro, prata e riquezas,
e se afastam do Senhor,
que é fonte de todas as bênçãos?

“Jesus, Pastor amado (566 HCC)”

“Eu sou de Jesus (454 HCC)”
1- Mui triste eu andava, aflito e sem paz,
mas eu hoje tenho alegria veraz
e constantemente bendigo a meu Deus.
É claro o motivo: eu sou de Jesus.
Eu sou de Jesus, aleluia!
Eu sou de Jesus, meu Senhor.
Não quero falhar, mas quero falar,
andar e viver com Jesus.

2- Sofrendo vivia nas garras do mal;
o mundo atirou-me no abismo fatal.
Agora, qual ave que voa nos céus,
eu vivo contente, pois sou de Jesus.
3- Se estás perturbado, por que lamentar?
Encontras em Cristo riquezas sem par:
perdão, alegria, amor, salvação.
Oh, vem, vem a Cristo sem hesitação!

“Aclame ao Senhor”
Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor.
Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor.
Com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre Te adorarei.
Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos.
Poder, majestade e louvores ao Rei.
Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome.
Alegre te louvo por Teus grandes feitos,
firmado estarei, sempre Te amarei.
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim.

“O nome de Jesus”
Nome tão lindo, nome de Cristo.
Nome que acalma o mar, faz a tempestade cessar.
Nome sublime, nome de glória.
Nome que restaura a alma, dá forças para caminhar.
Teu nome Jesus é mais doce que o mel, tem poder e glória!
Teu nome Jesus leva o pecador ao Céu, traz vitória!
Em Teu nome os feridos são curados.
Teu nome Jesus tem poder pra mudar minha história.

“Doce nome”
Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome,
os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser.
Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração
Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação.

“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.

