Informativo
ANIVERSARIANTES: 24 - Elisangela
Rocha da Silva; Rosita de souza Silva; 25 Marilse Helena de Souza Manso; Sinval
Bezerra de Lima; 27 - Elias Vital de sousa;
29 - Bruna Brants de Alencar; 30 Wellington da Silva Patriarca. Casamento:
26- Marcos e Raquel; 27- Dilson e Lídia;
28 - Roberto e Telma; 29- Alexandra e Didiêr
Max; 30 - Rosalee e Ismeraldo. Parabéns!
COSTELÃO PIBS 2018: Informamos que
no próximo domingo (1°Jul.) estaremos
disponibilizando ingressos para o
Costelão, que ocorrerá no dia 11/08, em
homenagem ao dia dos pais, participe e
estará contribuindo com o Projeto GABU.

MISSÃO BATISTA EM MESTRE
D’ARMAS: Convida os irmãos para o
aniversário de 2 anos da congregação. Será
no dia 30 de junho às 20 horas. Teremos a
presença da Orquestra da PIBS.

FESTA DO MILHO:A O Ministério de
comunhão convida os irmãos para
participarem da Festa do Milho. Será no
dia 28 de julho, reserve essa data em sua
agenda. Queremos compartilhar esse
momento com os irmãos!
TARDE
DA
COMUNHÃO:
A
coordenadora Ruth Tavares da MCM
convida a todos para a tarde da comunhão,
que será na casa da irmã Maria Alves, dia:
30/06/2018, às 15h00, endereço: Quadra 5,
Conj. C, Casa 42. (Não esqueça de trazer
uma lanchinho para a nossa alegria).
OFERTA DE AMOR: No dia 23/06, a
UFMBB completou 110 anos, durante esse
período ela manteve duas escolas de
formação para vocacionado. E o seu
presente será uma oferta de amor! Que Deus
abençoe ricamente a cada um de vocês.

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 Reis 9:14-10:31
II Reis 10:32-12:21
II Reis 13:1-14:29
II Reis 15:1-16:20
II Reis 17:1-18:12
II Reis 18:13-19:37
I Reis 20:1-22:2

Atos 17:1-34
Atos 18:1-23
Atos 18:24-19:12
Atos 19:13-41
Atos 20:1-38
Atos 21:1-16
Atos 21:17-36

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

144:1-15
145:1-21
146:1-10
147:1-20
148:1-14
149:1-9
150:1-6

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

17:27-28
18:1
18:2-3
18:4-5
18:6-7
18:8
18:9-10

Escala de Serviços
Neste domingo, 24/06
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Recepção:
¨Segurança:

No Próximo Domingo, 01/07

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

Rosiléia
Letícia
Rute e Gabriela
Fernanda, Mada e Luciana
Edson e Norma Maria

Olinda Machado
Paulo José
Valmi
Antônio Cruz e Elisaldo

Paulo José e Magali
Queomides
Dináh
Marcelo Rodrigues e Alessandro

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 - JUNHO - 2018

52% Realizado
0%

01 a 17/06

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

Desafio intransferível e inadiável
O livro de Jonas ajuda-nos a compreender e ter o mesmo coração
compassivo de Deus. Ele foi comissionado a pregar em Nínive, mas rejeitou a missão,
por discordar da conversão daquele povo. Ele decidiu fugir, por isso, foi lançado ao
mar e salvo por um grande peixe. Jonas teve outra chance de cumprir a sua missão.
Ele chega a Nínive, prega a Palavra e o resultado foi surpreendente. A cidade se
converteu ao Senhor!
A pregação foi clara: Nínive será destruída. Deus exerceria justiça, julgaria
e condenaria o pecado e violência da cidade. No entanto, Ele foi soberano diante
das impossibilidades humanas, da dureza dos corações e o resultado foi o
arrependimento da nação inteira.
Jonas pregou como sendo a última mensagem. Era um ultimato ao
arrependimento, pois o dia do juízo estava em contagem regressiva: 40 dias, tempo
suficiente para mudanças na vida dos ninivitas. Mesmo falando de condenação,
exigindo arrependimento, a mensagem era de salvação. Fato que nos traz a lembrança
que: “Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas
para que o mundo fosse salvo por Ele”.
Deus pensou na salvação das pessoas do seu relacionamento. Algo que
nos motiva a pregar o arrependimento e colocar em prática a nossa missão de fazer
discípulos. A salvação pertence a Deus e Ele deseja “que todos os homens sejam
salvos”. Por isso, Jonas pregou a todos e de todas as classes. O resultado foi que:
“Todos os homens de Nínive creram em Deus [...] desde o maior deles até ao menor”
e também o rei.
O profeta é um exemplo a ser seguido no momento em que obedece ao
mandado de Deus: sua mensagem alcançou pobres, ricos, livres e escravos. Sem
distinção pregou a todos. A visão do todo é o foco de um relacionamento intencional.
Por isso, pregue a Palavra, não aproveitando somente as oportunidades, mas criandoas, para desenvolver relacionamentos intencionais, que culmine no estudo da Palavra
de Deus. Não é bem isso que se tem feito, mas é isso que precisamos fazer!
Eis o nosso desafio intransferível e inadiável: “Deus nos confiou o
ministério da reconciliação e nos encarregou da palavra da reconciliação”. Cumprao!
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 26
Sobradinho, 24 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
Jonas 3.1,2

“Pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: Levanta-se, e vai à
grande cidade de Nínive, e lhe proclama a mensagem que eu te ordeno.”

Canto Congregacional
Momento de Oração

“Centro da Tua vontade” e “És amável”
“A Corrupção é presente no dia-a-dia”

1. Ore para que Deus torne Brasil sedento por justiça;
2. Ore pela Igreja e sua atuação como agente da justiça na terra;
3. Orar para que Deus me ajude a não ser um cristão corrupto (se não faço o bem,
eu estou corrompendo um mandamento claro).

Consagração de dízimos e ofertas

“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

Instrumental

Mateus 7.27

“Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua
estatura?”

Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Momento de Oração

“Nossa fé Jesus contemplará (338 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
“A Corrupção é presente no dia-a-dia”

1. Ore para que Deus convença o Brasil que o “jeitinho brasileiro” não é certo;
2. Ore para que não haja corrupção dentro das igrejas;
3. Orar par que o Espírito Santo me incomode ao agir de maneira corrupta.

Recitativo Bíblico

Salmo 145.3,2; 57.9, 10; 81.1

DIRIGENTE: Grande é o Senhor, mui digno de ser louvado a sua grandeza é
incompreensível. Cada dia te buscarei, e louvarei o teu nome pelos séculos
dos séculos.
MULHERES: Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos; cantar-te-ei louvores entre as nações.
Pois a tua benignidade é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens.
Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza; erguei alegres vozes ao Deus
TODOS:
de Jacó.

Texto Bíblico
Jonas 1.1-9
Mensagem
“Arrependimento Verdadeiro”
Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional
“Brilha no meio do teu viver (488 HCC)”
1- Não somente pra fazer um feito singular
é preciso agir com muito ardor;
mas as coisas mais humildes por executar
Deves fazê-las com todo amor.

2- Oh, talvez alguma vida possas alegrar
com palavras cheias de calor,
ou quem sabe algumas almas tristes alcançar
com a mensagem do Salvador.

Brilha no meio do teu viver
Brilha no meio do teu viver,
Pois talvez algum aflito possas socorrer:
Brilha no meio do teu viver.

3- Mesmo que agitado seja aqui o teu viver,
sê mais firme em tua devoção.
Vê em teu redor que há gente triste a perecer,
sem ter certeza da salvação.

Oração
Poslúdio

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental

Canto Congregacional
“Santo é o Senhor”
“Abra os olhos do meu coração” e “Santo, Santo, Pai Bondoso! (04 HCC)”
Consagração de dízimos e ofertas
Oração pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Leitura Bíblica
Mateus 6.33
“Mas buscai primeiro o Reino de Deus e a Sua justiça, e as demais coisas vos serão
acrescentadas.”

Mensagem

“Em primeiro Lugar”

Canto Congregacional

“Buscai primeiro o Reino de Deus”

1- Buscai primeiro o reino de Deus
e a sua justiça.
Todas as coisas vos serão acrescentadas
Aleluia, aleluia.
Aleluia! Aleluia! |Aleluia! Aleluia,
Aleluia!

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
2- Nem só de pão o homem viverá
Mas de toda a palavra
que procede da boca de Deus
Aleluia, aleluia!
3- Pedi, pedi e dar-se-vos-á
Buscai, buscai e achareis
Batei, batei e abrir-se-vos-á
Aleluia, aleluia!

Instrumental

Manhã - 10h25
“Centro da Tua vontade”
1- Tudo que eu sou e quero ser, Senhor, é para o teu louvor.
Tu és minha prioridade ao me levantar.
Toda minha vida eu quero dedicar diante do teu altar.
Pois eu não consigo prosseguir sem tua luz.
2- Tu és meu Pai, Senhor. Minha fonte de amor.
Tua palavra me ensina a caminhar.
E mesmo no cair, tua mão me ergue sim.
É tua graça que sustenta o meu coração!
3- Quero viver nos teus planos, te conhecer mais e mais, ó Pai.
E viver no centro da tua vontade!
Revela-te a mim, pois quero ser um vaso moldado por tuas mãos,
que te serve e busca te agradar e seguir os teus caminhos, meu Pastor.

“És amável”
Revelaste o teu amor Senhor, por nós na cruz
Demonstrando-nos, eterna compaixão
Salvação concede a todo o que, confia em ti
Jesus tu és o Deus, da nossa redenção

Mestre e autor da vida, vem reinar em mim
Desejável é tua vontade
Cria através de mim o amor, o teu amor,
E dar-te-ei louvor eternamente

És amável, tu és Santo,
Concedeste o que tem de melhor
És tão meigo, compassivo,
Cristo vivo, tu és Deus

“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

“Brilha no meio do teu viver (488 HCC)”
1- Não somente pra fazer um feito singular
é preciso agir com muito ardor;
mas as coisas mais humildes por executar
Deves fazê-las com todo amor.
Brilha no meio do teu viver
Brilha no meio do teu viver,
Pois talvez algum aflito possas socorrer:
Brilha no meio do teu viver.

2- Oh, talvez alguma vida possas alegrar
com palavras cheias de calor,
ou quem sabe algumas almas tristes alcançar
com a mensagem do Salvador.
3- Mesmo que agitado seja aqui o teu viver,
sê mais firme em tua devoção.
Vê em teu redor que há gente triste a perecer,
sem ter certeza da salvação.

Noite - 19h
“Nossa fé Jesus Contemplará (338 HCC)”
1- Deus promete grandes coisas conceder
2- Deus tem prometido a quem não duvidar
a qualquer que peça, crendo que há de obter
dar-lhe tudo quanto a ele suplicar;
a resposta, sem na fé enfraquecer.
ele o prometeu e não irá negar.
Nossa fé Jesus contemplará.
Nossa fé Jesus contemplará.
Nossa fé Jesus contemplará;
tudo o que Jesus promete dá.
Ele vê o coração e responde a petição;
nossa fé Jesus contemplará.

3- Deus já grandes maravilhas operou
por alguém que firme nele confiou
e que da promessa em nada duvidou.
Nossa fé Jesus contemplará.

“Santo é o Senhor”
Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo.
Santo é o Senhor, Poderoso.
Digno de toda glória, digno de toda honra e
de receber hoje o louvor.
Louve, louve e exalte ao Senhor.
Louve, Seu nome para sempre.

“Abra os olhos do meu coração”
1- Abra os olhos do meu coração, Abra os olhos do meu coração
Quero Te ver, quero Te ver, Senhor
2- Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória
Derrame teu amor e poder, pois Tu és Santo, Santo, Santo (2x)
3- Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo, quero Te ver
4- Quero Te ver, quero Te ver
Eu quero Te tocar, eu quero Te abraçar
Quero te ver

“Santo, Santo, Pai Bondoso (04 HCC)”
1- Santo, Santo, Pai bondoso,
2- Santo, Santo, Cristo amado,
Santo, Santo, Deus poderoso;
pela cruz nós somos redimidos;
entregamos nossos corações a ti, em devoção. elevamos nossas mentes, em constante adoração.
Pai bondoso,te adoramos.
Cristo amado, te adoramos.
3- Santo, Santo, Santo Espírito,
enche de poder as nossas vidas!
Suplicamos tua graça, teu auxílio e direção.
Santo Espírito, te adoramos.

“Buscai primeiro o Reino de Deus”

