
Boletim Dominical N° 23
Sobradinho, 03 de junho 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 - MAIO - 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: 04 - Alberto Elias
de Castro; Naiara Fariasd da Silva Chagas
05 - Isadora Lino Patrício; Valdivino Dias
Machado; 08 - Cristiane de Souza Baldo;
Eunice Rodrigues de Sousa Barbosa; 09 -
Hélio Vieira Flor. Casamento:  05 - Paulo e
Clênia; 08 - Antônio e Lázara; 09 - Hélio e
Isabel.  Parabéns!

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!

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

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

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!

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.

01 a 27/05

Neste domingo, 03/06 No Próximo Domingo, 10/06

II Samuel 23:24-24:25
I Reis 1:1-53
I Reis 2:1-3:2
I Reis 3:3-4:34
I Reis 5:1-6:38
I Reis 7:1-51
I Reis 8:1-66

Atos 3:1-26
Atos 4:1-37
Atos 5:1-42
Atos 6:1-15
Atos 7:1-29
Atos 7:30-50
Atos 7:51-8:13

Salmo 123:1-4
Salmo 124:1-8
Salmo 125:1-5
Salmo 126:1-6
Salmo 127:1-5
Salmo 128:1-6
Salmo 129:1-8

Provérbios 16:21-23
Provérbios 16:24
Provérbios 16:25
Porvérbios 16:26-27
Porvérbios 16:28-30
Provérbios 16:31-33
Provérbios 17:1

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
Oliene
Débora Nascimento
Tânia Naves e Fernando
Vitória, Louedja e Luciana
Deraldo e Eufrosina

Alessandro Correa

Ariovaldo e Israel

Clesson e Valmi
Rosiléia
Dinalva
Karina e Ana Elisa
Fernanda e Mada
Valdivino e Catarina

Paulo José e Magali
Nelson dos Santos
Dináh
Daniel e Adalberto

77%  realizado

Deus Tem Criou A Igreja Para Um Propósito
Específico

Todavia, ao olhar para os nossos dias podemos perceber algumas deturpações
do ideal de Deus para sua Igreja. Vemos a privatização da fé, onde Pai nosso se tornou
meu Pai. O venha a nós o vosso reino se tornou em vinde a mim. O pão nosso, tornou-
se meu pão. O exercício da fé visando alcançar interesses particulares e egoístas. O
cristianismo e o evangelho se tornaram em um produto. O culto perdeu sua característica
comunitária e passa a ser celebrado de forma isolada, egoísta visando sempre obter
algo ao invés de entregar e compartilhar algo. Os cargos da igreja são vistos como
possibilidades para auto realização e autopromoção. Muitos servem não pela alegria de
servir, mas pelo desejo de receber. Não há preocupação e cuidado com a vida do outro.
O grande perigo dessa postura é que se eu olho para igreja de forma privada e egoísta
sou atraído por muitas coisas, menos pela Palavra, que é o próprio Cristo.

Mas, se a igreja é o corpo de Cristo isso significa que ela (a Igreja) deve ser uma
expressão visível e clara de Deus neste mundo e na comunidade que está inserida.
Como igreja, devemos viver de tal forma que o mundo seja capaz de ver em nós o
próprio Cristo.  Sendo assim, O PROPÓSITO SUPREMO DA IGREJA É: SER A IMAGEM
VISÍVEL DO DEUS INVISÍVEL NA CRIAÇÃO (Gn 1.27). O propósito prioritário da
Igreja não é missões, evangelismo, ação social e sim a expressar glória de Deus. Ela é o
veículo prioritário da manifestação de Deus no mundo. Diante desse fato, podemos
concluir que, a igreja não existe para satisfazer nossos interesses individuais e egoístas.
Não foi criada para o nosso bem estar acima de tudo. Não foi criada para servir aos
nossos propósitos. A igreja é a noiva e o corpo de Cristo e foi criada por Ele mesmo para
seu supremo propósito. Sendo assim, não posso projetar na igreja as minhas vontades,
sonhos e ideais.  O propósito da igreja não é ser imagem e semelhança de nenhum
homem. Devemos nos unir, para sermos a imagem clara, visível e sem deturpações de
Deus neste mundo.

O mundo olhará para nós e terá uma imagem de Deus. Se um não cristão olhasse
para nós hoje, como vivemos igreja, qual seria a imagem de Deus que ele teria? Deus é
muito conservador e Brando? Ele é um ditador espiritual para ovelhas passivas? Ele
está sempre sorrindo e tentando ser aceito pelas pessoas? É um Deus ríspido e distante,
o tipo de Deus que não gosta particularmente de pessoas? Ele é um mestre-de-cerimônia
celestial que preside os gritos, as danças e os aleluias?  Ele é um Deus que deseja
apenas o bem estar financeiro? Será que as pessoas verão um Deus desorganizado? Ou
ele é ultra organizado? Será que um Deus que se impressiona com o terno e a gravata e
com vestimentas elegantes, ou Ele está a vontade, com jeans e camiseta?
“A forma visível da igreja local, revela o Deus que ela serve para o mundo.” Scott

Horrel.
Autor desconhecido



Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Prelúdio
Recitativo Bíblico João 17.23

Canto congregacional “Por estas Razões”

Oração de Bens e Vidas
Dedicação de Dízimos e Ofertas “Somente a um Deus assim”, “Reina em mim” e

“10.000 Razões”
Oração pela mensagem e pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Mensagem “Pr. Marcelo França”
Canto Congregacional “Eterno Amor“

Oração
Encerramento
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
Recitativo Bíblico João 17.23

Canto Congregacional “Grande Deus”

“Aclame ao Senhor”

Mensagem “Pr. Marcelo França”
Canto Congregacional “Bem mais que Tudo”

Oração
Encerramento
Poslúdio Instrumental

“Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade, em
verdade vos digo que o Pai vos concederá tudo quanto lhe

pedirdes em Meu nome”.

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.

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.

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.

Por amor, sua vida entregou.
Meu Senhor, humilhado foi.

Como a flor machucada no jardim.
Morreu por mim, pensou em mim.

Me amou.

Abro mão do que sou
Meus desejos eu dou
Quero em tudo, Senhor Te
adorar
Mais que fama e poder
Quero Te conhecer, Senhor

Não há ouro ou bens
Nem riquezas também
Que me afastem do Teu coração
Nem amor por alguém
Poderá me afastar de Ti

Jesus
Incomparável amor
Que me resgatou
Mestre
Hoje e pra sempre
Tua face eu buscarei

O que eu sou
Coloco aos Teus pés
Diante da Tua glória eu me
humilharei
Vou encontrar o que precisar
Em Teu eterno amor
Em Teu eterno amor

E por isso te louvo
E por isso te adoro

E por isso eu vivo para falar do teu amor

Por teu grande amor
Por tua vida em mim

Pelo teu perdão
Graça que é sem fim

Por tuas mãos que curam
Esperança aqui
Pelo dom da paz

Pela fé em ti

“Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade, em
verdade vos digo que o Pai vos concederá tudo quanto lhe

pedirdes em Meu nome”.

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



Noite - 19h
“Por estas Razões”

“Somente a um Deus assim”

“Reina em Mim”

“10.000 Razões”

Manhã - 9h
“Grande Deus”

“Aclame ao Senhor”

“Bem mais que tudo”

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

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.

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

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

E por isso te louvo
E por isso te adoro

E por isso eu vivo para falar do teu amor

Por teu grande amor
Por tua vida em mim

Pelo teu perdão
Graça que é sem fim

Por tuas mãos que curam
Esperança aqui
Pelo dom da paz

Pela fé em ti

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.

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.

Por amor, sua vida entregou.
Meu Senhor, humilhado foi.

Como a flor machucada no jardim.
Morreu por mim, pensou em mim.

Me amou.

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.

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


