Informativo
ANIVERSARIANTES: 01 - Albertina de
Souza Araújo; 05 - Wellington Ferreira
Sobral; 06 - Bruno Souza de Oliveira.
Casamento: 01 - Nelson e Cícera; 07 Ricardo Valverde e Ana Cristina. Parabéns!
COSTELÃO PIBS 2018: Informamos que
hoje 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.
PERSPECTIVA BRASIL 2018: é um
movimento transformador e fundamental para
qualquer cristão que queira compreender seu
papel no cumprimento da Grande Comissão de
Jesus. Faça sua inscrição no site. Ocorrerá do
dia 07/08 a 06/11 de 2018, todas as terçasfeiras das 19h30 às 22h00, na PIBS, valor de
R$ 370,00. Mais informações em https://
perspectivasbrasil.transforme.tech/evento/
sobradinho_df_2018

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!
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.
GRATIDÃO: Queremos agradecer a todos que
colaboraram com a liderança e demais funções
nos ministérios pelo trabalho feito durante o
biênio 2016-2018. Que Deus abençoe a vida
dos irmãos.
AGRADECIMENTOS: A irmã Ruth Tavares
agradece o apoio dos irmãos(ãs) nas atividades
da MCM durante o biênio passado.

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 22:3-23:30
II Reis 23:31-25:30
I Crônicas 1:1-2:17
I Crônicas 2:18-4:4
I Crônicas 4:5-5:17
I Crônicas 5:18-6:81
I Crônicas 7:1-8:40

Atos 21:37-22:16
Atos 22:17-23:10
Atos 23:11-35
Atos 24:1-27
Atos 25:1-27
Atos 26:1-32
Atos 27:1-20

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

1:1-6
2:1 - 12
3:1 - 8
4: 1 - 8
5:1-12
6:1-10
7:1-17

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

17:27-28
18:13
18:14-15
18: 16-18
18:19
18:20-21
18:22

Escala de Serviços
Neste domingo, 01/07
¨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, 08/07

Clesson e Jeferson
Rosiléia
Letícia
Rute e Gabriela
Fernanda, Mada e Luciana
Deraldo André e Catarina Naves

Valmi e Wellington
Oliene
Dinalva
Patrícia e Joel
Vitória, Louedja e Jucilene
Valdivino e Maria Alves

Paulo José e Magali
Queomides
Israel Batista
Dináh
Marcelo Rodrigues e Alessandro Ismeraldo e Marivan

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
75 % Realizado
01 a 29/06

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

Faça a sua Parte!
“Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça,
Cristo, do qual o corpo inteiro bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as
juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para
edificação de si mesmo em amor” (Efésios 4.15,16).
A missão da igreja que você faz parte é importante demais para ficar a
cargo de outros. No momento em que você começa a acredita que sua igreja pode
ser saudável, que a dinâmica nos relacionamento, na integração de novas pessoas,
no cuidado, no estudo da Bíblia, na EBD, nas grandes celebrações podem mudar de
direção, vai ser surpreendente!
Enquanto o “start”, o começo dessa compreensão de fazer a sua parte, não
acontece, a meta não será cumprida. Além disso, o crente desiste de servir, sente-se
bem no sofá da acomodação e olhe lá, se não desiste da fé! Considere que Deus o
colocou numa situação singular porque deseja que você ministre para outras pessoas
salvas e não salvos que Ele pôs ao seu redor. A visão de Paulo para a igreja incluía
todos sem distinção!
Estamos diante de um apelo aos membros da igreja para que se doem, para
que vivam a igreja, como corpo de Cristo em movimento na terra. Somos chamados
a ser sal e luz; ir aos campos e valados para ensinar a Palavra, batizar os salvos.
Contudo, tem sido comum o cristianismo que abraçamos caminhar sem discípulos.
O que falta para que você faça a sua parte? Alguém já respondeu:
“exclusividade”. Essa expressão tem sentido quando observado que somente o
crente em Jesus tem algo diferente do resto do mundo: somos seguidores de Jesus.
Pode ser que muitos que são alvos desse apelo, se consideram cristãos, não abrem
mão de serem membros da PIBS. Mas, não estão interessadas em viver como
discípulos de Jesus.

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

Faça a sua parte! É a via na contramão para aqueles que confiam em Jesus
só para o perdão dos seus pecados e nada mais. A vida permanece inalterada,
infrutífera, enquanto a cidade agoniza sem Cristo e sem salvação. Pense diferente e
volte-se ao apelo: faça a sua parte!
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 27
Sobradinho, 01 de julho 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
Instrumental
Salmos 2.11, Efésios 6.7

“Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nEle com temor. Servindo de boa vontade,
como ao Senhor e não como a homens.”

Canto Congregacional
“Ajuntamento” e “Igreja”
Leitura Bíblica
IICr 28.15; Zc 4.9; Atos 20.24; Êx 23.25; Fp 4.3; I Co 15.58
MINISTROS:Os homens já mencionados por nome se levantaram e pegaram os cativos, e
vestiram com o despojo todos os que dentre eles estiveram nus; eles os
vestiram e os calçaram, e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram; e,
levando sobre jumentos todos os que estavam fracos, conduziram-nos a
Jericó, a cidade das palmeiras, a seus parentes. Depois voltaram para Samaria.
PASTOR:

As mão de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo; as sua mãos
também o acabarão; assim saberás que o SENHOR dos Exércitos me enviou
a vós.

MINISTROS: Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu
complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar
testemunho do evangelho da graça de Deus.
TODOS:

Cultuareis o SENHOR vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa
água; e eu tirarei do meio de vós as enfermidades.

PASTOR:

E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes , pois
trabalham comigo no evangelho, junto com Clemente e com meus outros
cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida.

TODOS:

Portanto, meu amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na
obra do Senhor, sabendo que nEle o vosso trabalho não é inútil.

Momento de Oração
“Violência - Fair play na jogada”
1. Ore para que o Brasil seja um país menos violento;
2. Ore para que a igreja seja menos violenta;
3. Ore para que os meus pensamentos sejam menos violentos (ladrão bom é
ladrão morto?).
Consagração de dízimos e ofertas
“No serviço do meu Rei (491 HCC)”
Texto Bíblico
Mensagem “O que quero e o que não quero na bagagem” Pr. Washington Luiz da Silva
Oração de Consagração e Posse
Canto Congregacional
“Crer e Observar (465 HCC)”
Oração
Poslúdio
Instrumental

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental

Salmos 139.23

“Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me, e conhece as minhas
inquietações.”

Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Participação Musical
Momento de Oração

“Ó Senhor, vem me dirigir (212 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
Coro Infanto-juvenil
“Violência - Fair play na jogada”

1. Ore por sabedoria às autoridades de segurança pública;
2. Ore para que a igreja frutifique em comunidades violentas;
3. Orar para que a mansidão e o domínio proprio façam parte do meu caráter.

Participação Musical
Recitativo Bíblico

Coro Infanto-juvenil
Isaías 37.16; Salmos 145.13

DIRIGENTE: Tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste o séus e a terra.
O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em
geração

TODOS:

Canto Congregacional

“Somente a um Deus assim”, “Tu somente és Deus”
“Ao único”
Consagração de dízimos e ofertas
Oração pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Leitura Bíblica
Salmo 80.3
“Restaura-nos, ó Deus! Faze resplandecer sobre nós o Teu rosto”

Mensagem

“Restauração”

Canto Congregacional

Eu quero ser,
Senhor amado,
Como um vaso
nas mãos do oleiro.
Quebra minha vida
e faze-a de novo,
eu quero ser (2x)
um vaso novo.
Oração
Poslúdio

M.M. Renan Guedes Hart
“Vaso novo”

Como Tu queres,
Senhor amado
Tu és o oleiro
e eu sou o vaso,
Quebra a minha vida
e faze-a de novo,
eu quero ser (2x)
um vaso novo.
Instrumental

Noite - 19h

Manhã - 10h25
“Ajuntamento”
Vem e sopra sobre nós teu sopro,
Faz teu rio de paz correr no meio
reunidos neste ajuntamento,
destes que por fé vem bendizer-te
honra e santifica este momento
e a uma voz oferecer-te
com a tua Igreja que é teu povo.
seus louvores, súplicas e anseios.
Tu és o Senhor de toda glória,
Hoje e sempre como foste outrora,
no correr da história revelando teu amor
Deus, bendito Rei e Salvador. (bis)
Estamos todos congregados aqui.
Certamente abençoados por Deus
Há um clima, uma esfera de amor,
Uma força que se move entre nós.

“Igreja”

Algo novo Deus está por fazer
A este povo a quem muito quer bem,
Seu Espírito ele já derramou,
Sua Igreja forte edificou.
Pra louvor de tua glória, vem, Senhor tua história
Escrever através de nossas vidas
Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos
Vem Senhor e reina hoje aqui.
Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor e reina hoje aqui.

“No serviço do meu Rei (491 HCC)”
1- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
3- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
satisfeito, abençoado;
jubiloso, consagrado.
proclamando do meu Rei a salvação,
Ao seu lado desafio todo mal,
no serviço do meu Rei.
no serviço do meu Rei.
2- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
4- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
obediente, corajoso;
vitorioso, decidido.
na tristeza ou na alegria sei sorrir,
Quanto tenho, no serviço gastarei,
no serviço do meu Rei.
no serviço do meu Rei.
No serviço do meu Rei minha vida empregarei.
Gozo, paz, felicidade tem quem serve a meu bom Rei.

“Crer e observar (465 HCC)”
1- Em Jesus confiar, suas leis observar, é trilhar um caminho de paz.
Satisfeitos, guardar o que ele ordenar alegria perene nos traz.
2- Ao andarmos com Deus, recebemos dos céus direção e conforto sem par.
Nem tristeza, nem dor, nem a prova maior poderão nossa fé abalar.
3- Inefável prazer é Jesus conhecer, e ser crente zeloso e leal.
Sua voz sempre ouvir, suas ordens cumprir, é ter bênção constante e real.
4- Resolutos, Senhor, e com todo fervor, os teus passos queremos seguir,
teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua presença sentir.
Crer e observar tudo quanto ordenar; o fiel obedece ao que Cristo mandar.

“Ó Senhor, vem me dirigir (212 HCC)”
1. QUERO BUSCAR E PEDIR AO SENHOR
DO SEU ESPÍRITO E SEU AMOR;
E NA PALAVRA VOU REFLETIR,
POIS SUAS ORDENS EU QUERO CUMPRIR.
2. QUERO LOUVAR E OUVIR O SENHOR,
O SEU ESPÍRITO LIBERTADOR,
TODO PECADO JÁ CONFESSAR,
TUDO QUE TENHO LHE DEDICAR.

Ó SENHOR, VEM ME DIRIGIR!
COM FERVOR QUERO TE SEGUIR
PARA HOJE E SEMPRE TE HONRAR
E TEU AMOR AO MUNDO MOSTRAR.
3. QUERO FALAR E SEGUIR AO SENHOR,
AO SEU ESPÍRITO CONSOLADOR;
NO SEU TRABALHO VOU INVESTIR
E SÓ A ELE AMAR E SERVIR.

“Somente a um Deus assim”
Eu jamais me curvarei,
nem louvor darei a homem.
para rei ou reino algum,
jamais darei meu coração ou cantarei.

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)

O desejo do coração,
a lealdade e a devoção,
vão servir aquEle
que morreu naquela cruz.

Ao Deus criador, Jesus que me salva,
Redime e restaura, revive e renova...
Somente a um Deus assim
darei meu louvor

“Tu somente és Deus”

Tu somente és Deus, o eterno Senhor,
Tu não és um Deus criado por nossas mãos. O Teu trono é o céu. Tu somente és Deus.
Hoje aqui, sendo os meus dias bons,
Nem um Deus que é dependente, de um
ou se forem maus, Tu comigo estás.
homem mortal.
Nada que possamos dar-Te é tão bom para Ti Não mudarás,
Tu és Deus, e serás pra sempre assim. (2x) Não falharás.
Tremendo Deus.
Assim Tu és. (2x)
Tu somente és Deus, o eterno Senhor,
O Teu trono é o céu. Tu somente és Deus.
Tu somente és Deus, o eterno Senhor,
Hoje aqui, sendo os meus dias bons,
O Teu trono é o céu.
ou se forem maus, Tu comigo estás.
Tu somente és Deus.
Hoje aqui, sendo os meus dias bons,
Só o Teu poder é eterno ninguém detém
ou se forem maus, Tu comigo estás.
Ao Teu nome seja a glória, honra e poder
Tudo o que podemos dar-Te és digno de
Não mudarás,
receber
Não falharás.
Tu és Deus, e assim pra sempre há de ser.
Tremendo Deus.
Assim Tu és.

“Ao Único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

