
Boletim Dominical N° 24
Sobradinho, 10 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:  10 - Magnon
Ferreira da Silva; 13 - Antônia da conceição
Rodrigues Santos; Rubens Pires de Souza;
14 - Elen Santana Nascimento Silveira; 15 -
Ana Paula de Oliveira; Elisete Barbosa
Souza; 16 - Marcos Felipe da Paixão
Nascimento. Casamento:  16 - Marcelo e
Rosana. Parabéns!

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

DIA DE CONVIVÊNCIA: O Min. da
Comunhão convida você e sua para
participarem do dia de convivência, será
dia 16/06 na chácara BonSucesso. O Valor
da entrada é de R$ 10,00 e cada um levará
sua alimentação. Participe!

BAZAR MISSIONÁRIO:Agradecemos  a
todos os irmãos que doaram e trabalharam
no bazar, mas se você ainda tem alguma
coisa para doar poderá deixar na secretaria
da igreja, pois o próximo será em outubro.

01 a 31/05

Neste domingo, 10/06 No Próximo Domingo, 17/06

I  Reis 9:1-10:29
I Reis 11:1-12:19
I Reis 12:20-13:34
I Reis 14:1-15:24
I Reis 15:25-17:24
I Reis 18:1-46
I Reis 19:1-21

Atos 8:14-40
Atos 9:1-25
Atos 9:26-43
Atos 10:1-20
Atos 10:21-48
Atos 11:1-30
Atos 12:1-23

Salmo 130:1-8
Salmo 131:1-3
Salmo 132:1-18
Salmo 133:1-3
Salmo 134:1-3
Salmo 135:1-21
Salmo 136:1-26

Provérbios  17:2-3
Provérbios  17:4-5
Provérbios  17:6
Provérbios  17:7-8
Provérbios 17:9-11
Provérbios  17:12-13
Provérbios  17:14-15

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!

Rosiléia
Robertina
Vanessa e Pedro Ramos
Fernanda e Viviane
Edson e Norma Maria

Israel Batista

Queomides e Dájames

92%  Realizado

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

Alessandro Correa

Ariovaldo e Israel

O pastor em quatro palavras

À medida que o tempo passa, algumas verdades vão se enraizando pela
experiência e tornando-se substanciadas, imexíveis, insubstituíveis, valorizadas no
ministério pastoral. O tempo se encarrega de ajustar o pastor no seu ímpeto de ver
as coisas acontecerem e vai peneirando as ações, os compromissos e evidenciando
aquilo que seja mais nobre para o exercício do ministério pastoral.

Edificar a igreja através da Palavra de Deus; se há algo que deve sobressair
na vida do pastor é a sua cumplicidade com a Bíblia, se a temos, é por iniciativa de
Deus, justamente, por ser o meio que o Senhor transmite a vida de seu Espírito para
o seu corpo. Através da Palavra, Deus renova a vida de Sua igreja. O pastor é o elo
da Palavra com a igreja, na unção do Espírito Santo.

Estou no processo de aprendiz da dependência exclusiva de Deus. Por
isso, oro, porque creio ser a chave da fonte de todas as bênçãos, além disso, a
oração me desestimula e me desencoraja a uma vida de egoísmo, de exaltação, de
ressentimentos e me leva a pensar estar melhor do que mereço. Sempre agradecido!
Para isso, a Oração é um Escudo.

Nos últimos dias tem sido algo extraordinário pensar, viver e persuadir
outros sobre relacionamentos intencionais e multiplicadores. Já com resultados
saudáveis e evidentes, tenho visto o cultivo crescendo de uma igreja que está
aprendendo a viver em comunidade. É gratificante ver a ovelha assistida, saindo do
gabinete com outra perspectiva para a vida. O relacionamento nutre a confiança
pessoal, o caráter, os motivos justos para as mudanças de vida.

Paciência é algo a ser cultivado, é uma virtude pastoral. Nesse novo
momento, de cultivos de grupos, de formação de lideranças, busco desse fruto,
como o agricultor espera pela colheita de sua lavoura. De acordo com a Palavra de
Deus espero a admissibilidade para uma grande realização. Por isso, incorporo a
paciência, ainda que ameaçada pelos confrontos espirituais, mas veremos a igreja
unida e atuante na perspectiva de Deus para nós.

Hoje comemoramos o dia do pastor. Eis ai, o pastor em quatro palavras.
Parabéns aos pastores.

De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva



Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio
Recitativo Bíblico I Pedro 2.9

Canto congregacional Eu alegre vou na sua luz (323 HCC)
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Participação Musical Coro PIBS
Momento de Oração

Participação Musical Coro PIBS
Recitativo Bíblico I Pedro 1.3

Canto Congregacional “Bendito seja sempre o cordeiro (80 HCC)”
“Rei das Nações” e “Tu és Soberano”

Consagração de dízimos e ofertas
Oração pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico I Coríntios 15.19
Mensagem          “O Sofrimento e o Prazer Cristão”       Dra. Jane Farias
Canto Congregacional “Confiarei”

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 Jeremias 3.15

Canto Congregacional “Olhando para Cristo (560 HCC)”

Participação Musical Quinteto Feminino
Momento de Oração

Apresentação Especial Coordenadoria de Sociabilidade
Palavra de gratidão Washington Luiz da Silva
Oração
Poslúdio Instrumental

“E vos darei pastores segundo o meu coração, os quais
vos apascentarão com ciência e inteligências”.

“Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo todo seu para
que proclameis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua

maravilhosa luz”.

1. Ore pelas vidas e pelos ministérios pastorais da igreja;
2. Agradeça a Deus pela vida dos pastores que são membros da igreja,
     depois de terem cumprido uma longa jornada pastoral;
3. Ore por bênçãos sobre a composição bíblica da igreja e pastor, para que
     seja de compreensão, cooperação e caminhada juntos.

1. Agradeça ao Senhor pelo privilégio de sermos uma geração eleita, o povo todo
    ao Senhor;
2. Louve ao Senhor porque nos livrou da escuridão do pecado e nos fez viver na
    Sua poderosa presença;
3. Ore para que mais pessoas queiram ser receptivas à providência de Deus, em
    Cristo para a Salvação.

“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que , segundo a sua
grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de

jesus Cristo...”.

1- Ruge forte, contudente, a guerra do pecado,
mas os seus clangores vis não podem me afligir.
Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado,
e celestes bênçãos irei fruir.

Olhando para Cristo, grande autor da salvação,
prossigo, pois avisto soberano galardão.
De Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor,
para servi-lo com todo o ardor.

2- Vejo ao longe campos vastos, prontos pra colheita:
multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação.
Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita,
para os teus obreiros concede unção.

3- Desprezando deste mundo as sendas ardilosas,
volto o meu olhar pra cruz de quem me resgatou;
dele tenho na alma, então, as bênçãos mui gloriosas
e feliz com Cristo cantando vou.

Confiarei em Ti, Senhor,
minha esperança está em Ti,
não há maior prazer do que saber
que o meu Deus cuida de mim.

Meu futuro está seguro em suas
mãos,
não importa a circunstância
permanecerei firmado nas
promessas
que o Senhor me fez.

Confiarei em Ti. (x5)

Eu não tenho que andar ansioso
se vou ter o que comer ou vestir,
se o Senhor veste os lírios do campo,
o que mais não fará por mim?

Eu não tenho que andar preocupado
com os cuidados e males do amanhã,
pois até aqui o Senhor me sustentou.



Noite - 19h
“Eu alegre vou na Sua luz (323 HCC)”

“Bendito seja sempre o Cordeiro (80 HCC)”

“Rei das nações”

“Tu és Soberano”

“Confiarei”

Manhã - 9h

“Olhando para Cristo (560 HCC)”

1- Ruge forte, contudente, a guerra do pecado,
mas os seus clangores vis não podem me afligir.
Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado,
e celestes bênçãos irei fruir.

Olhando para Cristo, grande autor da salvação,
prossigo, pois avisto soberano galardão.
De Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor,
para servi-lo com todo o ardor.

2- Vejo ao longe campos vastos, prontos pra colheita:
multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação.
Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita,
para os teus obreiros concede unção.

3- Desprezando deste mundo as sendas ardilosas,
volto o meu olhar pra cruz de quem me resgatou;
dele tenho na alma, então, as bênçãos mui gloriosas
e feliz com Cristo cantando vou.

1- Perdido andei, na escuridão,
mas Cristo me encontrou
e com a luz do seu amor
as trevas dissipou.

2- No caso de escurecer
de nuvens todo o céu,
Jesus, bendito Salvador,
é luz que rasga o véu.

3- Andando estou na luz de Deus,
que doce comunhão!
Prossigo sempre com vigor,
deixando o mundo vão.

4- E face a face então verei
Jesus, o Salvador,
o qual a sua vida deu
por mim, um pecador.

Eu alegre vou na sua luz,
pois Jesus agora me conduz.
Desde que me achou da morte me livrou.
Ando sempre alegre, Cristo me salvou.

1- De todas as tribos,
povos e raças,
muitos virão te louvar.
De tantas culturas,
línguas e nações,
no tempo e no espaço,
virão te adorar.

Bendito seja sempre o Cordeiro,
Filho de Deus, raiz de Davi;
bendito seja o seu santo nome,
Cristo Jesus, presente aqui.

2- Remidos, comprados,
do mundo inteiro
muitos virão te louvar.
Teus filhos eleitos,
povo especial,
no tempo e no espaço,
virão te adorar.

1- Grandes são as tuas obras,
Senhor todo poderoso;
Justos e verdadeiros são
os teus caminhos.

Oh! Rei da nações, quem não temerá?
Quem não glorificará teu nome?

Oh! Rei das nações, quem não te louvará?
Pois só teu nome é santo.

2- Todas as nações virão
e adorarão diante de Ti,
pois os teus atos de justiça
se fizeram manifestos.

Tu és soberano sobre a terra,
Sobre os céus Tu és Senhor, absoluto.
Tudo o que existe e acontece,
Tu o sabes muito bem, Tu és tremendo!

E apesar dessa glória, que tens,
Tu te importas comigo também,
E este amor tão grande eleva-me,
Amarra-me a Ti, Tu és tremendo.

Confiarei em Ti, Senhor,
minha esperança está em Ti,
não há maior prazer do que saber
que o meu Deus cuida de mim.

Meu futuro está seguro em suas mãos,
não importa a circunstância
permanecerei firmado nas promessas
que o Senhor me fez.

Confiarei em Ti. (x5)

Eu não tenho que andar ansioso
se vou ter o que comer ou vestir,
se o Senhor veste os lírios do campo,
o que mais não fará por mim?

Eu não tenho que andar preocupado
com os cuidados e males do amanhã,
pois até aqui o Senhor me sustentou.


