Informativo
ANIVERSARIANTES: 18 - Dirce Barbosa
de Oliveira Mesquita; Geraldo Vital de
Sousa; 19 - Samuel Mendes Guedes; 20 Raphaela de Souza S. da Paixão; 21 - Luís
Elias Vieira; Magali Rocha da S. Patriarca;
Mércia Cristina de Melo; 22 - Danielle de
Lima Sousa; 23 - Emília da Rocha Martins.
Casamento: 23 - Clesson e Adriana.
Parabéns!

MISSÃO BATISTA EM MESTRE
D’ARMAS: Convida os irmão para o
aniversário de 2 anos da nossa
congregação. Será no dia 26 de junho às
20 horas.

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.

FESTA DO MILHO:A O Ministério de
comunhão convida os irmão para
participarem da Festa do Milho. Será no
dia 28 de juho, reserve essa data em sua
agenda. Queremos compartilhar esse
momento com os irmãos!

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 Reis 20:1-21:29
I Reis 22:1-54
II Reis 1:1-2:25
II Reis 3:1-4:17
II Reis 4:18-5:27
II Reis 6:1-7:20
II Reis 8:1-9:13

Atos 12:24-13:15
Atos 13:16-41
Atos 13:42-14:7
Atos 14:8-28
Atos 15:1-35
Atos 15:36-16:15
Atos 16:16-40

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

137:1-9
138:1-8
139:1-24
140:1-13
141:1-10
142:1-7
143:1-12

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

17:16
17:17-18
17:19-21
17:22
17:23
17:24-25
17:26

Escala de Serviços
Neste domingo, 17/06
¨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, 24/06

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

Fabiano e Francisco
Oliene
Neuzanira
Tânia Franklin e Alessandra
Márcia, Jucilene e Diná
Isaque e Ivone Naves

Silvio e Peterson Guedes
Israel Batista
Wélida
Queomides e Dájames

Olinda Machado e Emanuel Araújo
Paulo José
Valmi
Antônio Cruz e Elisaldo

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.

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - JUNHO - 2018

37% Realizado
01 a 10/06

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

As Roupas Viajantes
Uma estória infantil cheia de criatividade e muito conhecimento da vida, da
cultura, do espaço geográfico e dos pontos turísticos de outras nações. A narrativa
imaginária dessa estória foi construída no contexto de uma família muito unida, que
gostava de viajar. Essa família encomendou roupas e acessórios numa fábrica que
tinha uma máquina com o poder de dar vida às roupas.
Para cada passeio, uma das roupas compradas estava presente e ao retornar
para casa, fazia um relato surpreendente daquele lugar visitado. Aprendi muito com
as informações reais, com dados concretos levantados do Arquipélago do Havaí,
de Londres, da Itália, de Paris, da Índia e da África do Sul. Desejei muito viajar nesse
roteiro. Embarquei nessa aventura sem vontade de voltar!
No fim da viagem para esses lugares visitados por milhões de pessoas do
mundo; as roupas conversavam dentro do guarda-roupa sobre suas aventuras,
com muita euforia. Foi quando a família descobriu o inesperado: as roupas eram
feitas numa fábrica mágica, tinham vida, poderiam se divertir, ajudar e conversar
com os seus donos. Assim viajei nessa aventura, com Ana Elisa Mondianne Gomes.
Da ficção para a vida cristã real: É um sonho ter uma família unida! O que
estraga essa unidade e o que cada membro da família pode fazer para construir essa
união? Há duas impossibilidades: uma é a máquina dá vida e a outra são as roupas
terem vida. Na ficção isso é lindo! Na vida de verdade, Jesus assume esse papel de
dar vida e o ser humano assume o papel de viver essa vida.
As roupas conversavam dentro do guarda-roupa, no seu “habitat”. A nossa
casa, local onde nascemos, crescemos, amadurecemos e multiplicamos tem sofrido
confrontos para ser o lugar onde conversamos, rimos, servimos e cultuamos a
Deus. Será que só vamos encontrar essa manifestação motivadora para a vida, na
ficção? Não! Aprendamos com esse episódio imaginário.

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!

0%

Organizada no dia 8 de dezembro de 1959
Pastor: Washington Luiz da Silva

100 %
do orçado

As roupas tinham vida, poderiam se divertir, ajudar e conversar com os
seus donos. “Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado”.
Devemos fugir da omissão, devemos deixar de fazer o que não deveria fazer.
Aprendamos com as roupas viajantes construir um ambiente alegre e saudável na
família.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 25
Sobradinho, 17 de junho 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
Mateus 6.25

“Por isso vos digo: Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de
comer ou pelo que haveis de beber; nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de
vestir. Não é a vida mais do que os mantimentos, e o corpo mais do que o vestuário?.”

Canto Congregacional
Momento de Oração

“Deus é fiel”

1. Pedir ao Senhor que nos ajude a aprender sobre a doutrina do
contentamento;
2. Ore por confiança plena na provisão de Deus;
3. Agradeça ao Senhor pelo sustento que nos tem dado em todo o tempo.

Recitativo Bíblico

Mateus 6.26,28,30

“Olhai para as aves do céu, nem semeiam, nem segam, nem ajuntam em celeiros; e
vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas?[...] Olhai
para os lírios do campo, como eles crescem; não trabalha nem fiam; pois, se Deus
assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos
vestirá muito mais a vós...?”

Canto congregacional
“Descansando no poder de Deus (330 HCC)”
Oração
EXPEDIENTE
Leitura e aprovação de parte da Ata anterior
ORDEM DO DIA
1. Ministério de finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas.
2. Eleição de Líderes do Biênio 2018-2020
3. Verba de ajuda de custo
Canto Congregacional
Um só Rebanho (574 HCC)”
1- Um só rebanho, um só Pastor.
Uma só fé em um só Salvador.
Em teu amor unidos aqui,
num mesmo Espírito vamos a ti,
num mesmo Espírito vamos a ti.
2- Um só rebanho, um só Pastor
- fruto, ó Senhor, desse teu grande amor.
Só nos gloriamos na tua cruz.
Sê tu louvado, bendito Jesus!
Sê tu louvado, bendito Jesus!

3. Leitura e aprovação da Ata
Oração
Poslúdio

3- Um só rebanho, um só Pastor.
Ó Cristo, és digno do nosso louvor.
Tu és o ímã que nos atrai,
e só por ti adoramos o Pai,
e só por ti adoramos o Pai.
4- Um só rebanho, um só Pastor.
Nós esperamos por ti, ó Senhor.
É face a face que vamos ver
quem nos amou e por nós quis morrer,
quem nos amou e por nós quis morrer.

Instrumental

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

Instrumental
Salmos 111.1-2

“Louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na assembleia dos
justos e na congregação. grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os
que nelas tomam prazer”.

Oração de Intercessão
Igreja em Ação
Ministério de Comunicações
Prelúdio
Canto congregacional
“Sim, Com certeza meu Senhor está aqui (236 HCC)
Oração
Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical
Recitativo Bíblico
“A sua obra tem glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Fez com
que as suas maravilhas fossem lembradas; piedoso e misericordioso é o Senhor.”

Momento de Oração
1. Ore ao Senhor para que o evangelho seja fonte de vida em nossas casas;
2. Ore pelos pais, para que alcance graça para pastorear o coração de seus filhos;
3. Suplique ao Senhor para que vivamos exclusivamente pela sua graça, a fim de
darmos sentido à nossa vida.

Canto Congregacional

“Grandioso és Tu (52 HCC)”
“Eu te Agradeço ” e “Graças dou”

Consagração de dízimos e ofertas
Oração pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
I Coríntios 15.19
Mensagem
Pr. Paulo Florêncio
Canto Congregacional

“Deixa o Salvador te ajudar (262 HCC)”

1- Já andaste, só, em tristezas?
Já choraste nas trevas da solidão,
com o som do silêncio a cercar-te,
sem saber o caminho a seguir?
Deixa o Salvador, com seu amor,
te ajudar, te guiar;
deixa o Salvador, com seu amor,
te ajudar, te guiar;
oh abre teu coração,
aceita o seu perdão;
deixa o Salvador, com seu amor,
te salvar!

Oração
Poslúdio

2- Por viveres dias vazios,
não sabendo o futuro que enfrentarás,
tu precisas da segurança,
do conforto que só Cristo dá.
3- Pelo Santo Espírito viverás,
sua plena paz desfrutarás;
entrega a ele teus amanhãs;
ao teu lado pra sempre ele irá.

Instrumental

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Deus é Fiel”
Deus é fiel, é fiel
Acima de todas as coisas eu sei,
Eu sei que meu Deus é fiel.

As vezes eu posso passar
Uma noite inteira a chorar
Mas sei que meu Deus, logo pela manhã,
Fará novamente o sol brilhar.

Em meio aos muitos problemas,
Em meio as lutas sem fim,
Por entre muitos dilemas
Que se apresentam pra mim.

E encherá de alegria os meus lábios
E o meu coração de louvor.
Assim, vou descansar, sim, eu vou confiar
no seu grande e imenso amor.

“Descansando no poder de Deus (330 HCC)”
1- Que consolação tem meu coração,
descansando no poder de Deus!
Ele tem prazer em me proteger,
descansando no poder de Deus.

Descansando nos eternos
braços do meu Deus,
vou seguro, descansando no
poder de Deus.

2- Sempre avante vou, bem contente
estou,
descansando no poder de Deus.
Tudo hei de vencer pelo seu poder
descansando no poder de Deus.
3- Não recearei, nada temerei,
descansando no poder de Deus.
Tenho paz e amor junto a meu
Senhor,
descansando no poder de Deus.

“Um só Rebanho (574 HCC)”
1- Um só rebanho, um só Pastor.
Uma só fé em um só Salvador.
Em teu amor unidos aqui,
num mesmo Espírito vamos a ti,
num mesmo Espírito vamos a ti.

3- Um só rebanho, um só Pastor.
Ó Cristo, és digno do nosso louvor.
Tu és o ímã que nos atrai,
e só por ti adoramos o Pai,
e só por ti adoramos o Pai.

2- Um só rebanho, um só Pastor
- fruto, ó Senhor, desse teu grande amor.
Só nos gloriamos na tua cruz.
Sê tu louvado, bendito Jesus!
Sê tu louvado, bendito Jesus!

4- Um só rebanho, um só Pastor.
Nós esperamos por ti, ó Senhor.
É face a face que vamos ver
quem nos amou e por nós quis morrer,
quem nos amou e por nós quis morrer.

“Sim, com certeza meu Senhor está aqui (236 HCC)”
Sim, com certeza
meu Senhor aqui está,
pois eu sinto a sua graça, seu poder.
Refletida em cada face aqui,
sua glória posso ver;
sim, com certeza
meu Senhor aqui está.

“Grandioso és Tu (52 HCC)”
1- Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado,
contemplo a tua imensa criação
- o céu e a terra, os vastos oceanos fico a pensar em tua perfeição.

3- Quando eu medito em teu amor tão grande,
que ofereceu teu filho sobre o altar,
maravilhado e agradecido venho
também a minha vida te ofertar.

2- Ao caminhar nas matas e florestas,
escuto as aves todas a cantar;
olhando os montes, vales e campinas,
em tudo vejo o teu poder sem par.

4- E quando, enfim, Jesus vier em glória
e ao lar celeste então me transportar,
adorarei, prostrado e para sempre:
"Grandioso és tu, meu Deus!", hei de cantar.

Então minha alma canta a ti, Senhor: "Grandioso és tu! Grandioso és tu!"
Então minha alma canta a ti, Senhor: "Grandioso és tu! Grandioso és tu!"

“Eu te agradeço”
Eu te agradeço, Deus por se lembrar de
mim
e pelo teu favor e o que me faz crescer;
Eu vivo pela fé, e não vacilo;
Eu não paro, eu não desisto,
eu sou de Deus, eu sou de Cristo.
Você mudou a minha história
e fez o que ninguém podia imaginar.
Você acreditou e isso é tudo
só vivo pra você não sou do mundo,não.

A honra, a glória, a força o louvor a Deus
e o levantar das minhas mãos
é pra dizer que te pertenço, Deus.
Eu te agradeço, Deus que no deserto
não me deixou morrer e nem desanimar
e como aquela mãe, que não desiste
você não se esqueceu, você insiste...

“Graças dou”
Aqui diante de Ti,
eu tenho tanto pra te agradecer.
Graças dou. Graças dou.
O que me deste, Senhor,
por tantas bênçãos que eu não posso ver.
Graças dou. Graças dou.
Com meu coração
e o meu louvor,
com as mãos aos céus,
Louvo-te, Senhor.

Graças dou, sempre a Ti eu graças dou,
graças dou.

Tens feito tanto por mim,
da escuridão tua luz me tirou.
Graças dou. Graças dou.
Por teu Amor e perdão,
por meus pecados levados na cruz.
Graças dou. Graças dou.

“Deixa o Salvador te ajudar (262 HCC)”

