Informativo
ANIVERSARIANTES: 05 - Clarice Pontes
da Silva Delgado; 06 - Gislaine Santana
Santos; 07 - Paulo de Souza Lôbo; 08 Gabriella Nascimento Correia; 09 - Silvia
Naves Nogueira; 10 - Marcelo Rodrigues
Alves; 11 - Audilene Gonçalves de Almeida;
Luiz Ciqueira da Silva. Parabéns!
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: No dia 25
de agosto, às 20h00, na PIBS, ocorrerá o
culto dos casais. Participe!
COSTELÃO PIBS: A Grande Festa do
Costelão está chegando! Hoje é o último
dia para adquirir o seu ingresso. Não perca!
Traga sua família e ses amigos para o evento
do ano! Os ingressos não serão vendidos
no dia. Participe!

#PARTIUACAMPS: o amor de Deus é
extraordinário em vários sentidos. Por ser
tão abrangente e impactante, esse amor nos
impulsiona a sermos extraordinários como
Jesus é. E é nessa verdade que te
convidamos a participar do nosso
Acampamento da Juventude 2018. Será do
dia 11 ao dia 14 de outubro na chácara Por
do Sol, com a presença do Pr. José Hilário.
Valor: R$ 190,00 à vista ou 4X de R$ 50,00.
Para Maiores Informações, procure a
liderança da Juventude.
MULTIPLIQUE 2018: está chegando o
Multiplique regional. Dias 31/08,01 e 02/09,
na Igreja Batista do Lago Sul. Fique ligado
nas promoções para as incrições
antecipadas, seja para igreja ou individual.
Acesse: www.cbpc.org.br/multiplique2018
Não perca tempo!

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 Crônicas 29:1-36
II Crônicas 30:1 - 31:21
II Crônicas 32:1-33:13
II Crônicas 33:14-34:33
II Crônicas 35:1-36:23
Esdras 1:1-2:70
Esdras 3:1-4:24

Romanos 14:1-23
Romanos 15:1-21
Romanos 15:22-16:7
Romanos 16:8-27
I Coríntios 1:1-17
I Coríntios 1:18-2:5
I Coríntios 2:6-3:4

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 05/08
¨Assessoria Culto: Clesson e Alessandro
¨Assessoria EBD: Rosiléia
¨Berçário 1:
Letícia
¨Culto Infantil 4 a 8:Rute e Gabriela
¨Culto Infantil 1 a 3: Viviane, Madá e Zuleide
¨Diáconos:
Adalberto e Ivone Naves
¨Projeção/Transm.: André, Valdivno e Mikaella
¨Introdução:
Jhonstas N. e Wélida N.
¨Motoristas:
Paulo José
¨Recepção:
Paulo José
¨Segurança:
Marcos Gomes e
Ricardo Valverde

No Próximo Domingo, 12/08
Wellington e Valmi
Oliene
Dinalva
Patrícia e Joel
Márcia, Luciana e Lorena
Queomide e Raimunda
Vanessa, Henrique e Silvia
Guilherme Monteiro e Nadir
Nelson dos Santos
Valmi Vieira
Abelardo e Edson

24:1-10
25:1-15
25:16-22
26:1-12
27:1-6
27:7-14
28:1-9

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

20:12
20:13-15
20:16-18
20:19
20:20-21
20:22-23
20:24-25

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
pibsobradinho@gmail.com
Site: www.pibsobradinho.org.br

Email:

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

Toalha e acia
Estou lavando os pés de outros?
Deus me tem dado certas habilidades e determinadas situações nas quais
tenho autoridade sobre outras pessoas. Tenho usado esta autoridade para me
promover ou para servir outros? Jesus foi claro: “Porque eu vos dei o exemplo, para
que como eu vos fiz, façais vós também” (João 13.15). O meu estilo diário de vida
tem indicado que estou “andando nos passos de Jesus”? Aqueles que me conhecem
melhor são lembrados de Jesus quando observam a minha vida? O serviço aos
outros marca minha caminhada diária?
Quando penso em minha vida, no local de trabalho ou na escola, tenho
refletido o Salvador? Ou tenho cedido à tentação de tirar os outros do meu caminho,
enquanto procuro subir a escala do sucesso? Meus colegas de trabalho me
conhecem como alguém que usa as pessoas ou como alguém que serve as pessoas?
Esta é a verdade sobre meus relacionamentos, não apenas com superiores, mas
também com pessoas que estão abaixo de mim? Tenho disposição em servir ao
Senhor em meu trabalho diário, ainda que não receba nenhum reconhecimento?
Ainda que outra pessoa obtenha o crédito por meu trabalho? Há alguém no trabalho
ou na escola cujos pés o Salvador me tem chamado a lavar?
Quando avalio meus relacionamentos com outros na igreja, tenho esperado
ser servido ou tenho tomado iniciativa de servir aos outros? Estou disposto a servir
apenas nos ministérios que recebem de alguma forma recompensa? Ou tenho refletido
o caráter de meu Senhor, servindo naqueles ministérios menos glamorosos, tais
como preparar uma refeição para uma pessoa doente, levar um paciente com câncer
para seu tratamento oncológico, limpar a casa para um membro da igreja que esteja
desolado pela perda de um parente, ou fazer uma doação financeira anonimamente?
Minha vida faz as pessoas se lembrarem de Diótrefes, que gostava de “exercer a
primazia” (3 João 9)? Ou, eu lembro às pessoas sobre a vida de Jesus, que “não veio
para ser servido, mas para servir e dar a sua vida”? Deus me tem dado habilidades
e recursos para que eu os use para sua glória no serviço a outros na igreja. Quão
semelhante a Cristo tenho sido no serviço aos meus irmãos e irmãs em Cristo? Quais
são os pés na igreja que Cristo está me chamando a lavar?
Texto extraído do livro
“Andando nos passos de Jesus” (Larry McCall)

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - JULHO - 2018
97% Realizado
01 a 31/07

Pastores Eméritos:
Alexandre Gonçalves da Silva (In Memorian)
Gerson Monteiro Camargo (In Memorian)

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.
1° e 3° SÁBADO - Alta Tensão - Adolescentes
ÚLTIMO SÁBADO - Estúdio 7 - Jovens
SÁBADOS - Mensageiras/Embaixadores do
Rei - às 14h.

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

Boletim Dominical N° 32
Sobradinho, 05 de agosto 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
João 13.13-15

“Vocês me chamam “Mestre” e “Senhor”, e com razão, pois eu o sou.
Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés,
vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o
exemplo, para que vocês façam como lhes fiz.”
Canto Congregacional
Momento de Oração

“Doce Nome” e “Deus é fiel”

1. Pedir a Deus que nos ajude a negar a nós mesmo para servir os nossos irmãos;
2. Pedir a Deus que afaste do nosso coração e mente toda ambição egoísta e orgulhosa;
3. Pedir a Deus que a PIBS seja marcada pelo serviço, amor e humildade.

Consagração de dízimos e ofertas
“Eu aceito o desafio (543 HCC)”
Oração pelo Envio de Anita para o reconhecimento do Campo Missionário
Texto Bíblico
Marcos 10.45
“Pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser
servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate
por muitos.”
Mensagem
Pr. Aldo Gléria
Canto Congregacional
“Jesus, essência do louvor”
Quando o som se vai tudo se desfaz, eu me achego a Ti,
Para dar-te, ó Deus, algo de valor, que alegre a Ti,
Dar-te-ei mais que uma canção, pois a música em si, não é o que queres de mim.
Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração.
Quero adorar-te com minha alma,
És o meu Salvador, a essência do meu louvor.
Perdão, Senhor é o que mais quero,
És o meu Redentor e a essência do meu louvor.
Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais.
Pobre, fraco sou, mais o que tenho é teu, Minha vida dou.
Dar-te-ei mais que uma canção, pois a música em si,
Não é o que queres de mim.
Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração.

Oração
Poslúdio

Instrumental

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental

I João 1.7

“Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e
o sangue de Jesus seu Filho nos purifica de todo pecado.”

Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Momento de Oração

“Eu alegre vou na Sua luz (323 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações

1. Agradeça a Deus pela redenção que tivemos em Cristo Jesus;
2. Peça ao Senhor que perdoe-nos os pecados e nos conduza em vitórias sobre o mal;
3. Glorifique o nome do Senhor pelo livramento contínuo para nossas vidas.

Recitativo Bíblico

I João 1.8-9

“Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a
verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para
nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.”

Canto Congregacional
“Eu te louvarei”, “Ele é exaltado” e “Grande é o Senhor”
Consagração de dízimos e ofertas
Oração pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Leitura Bíblica
Salmos 32.3-5
“Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante
o dia todo. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim; o meu humor se
tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não
encobri. Disse eu: Confessarei ao Senhor as minhas trangressões; e tu perdoaste a
culpa do meu pecado.”

Mensagem

“Por que se calar?

Pr. Washington Luiz da Silva.

Canto Congregacional
“Igual a Jesus”
Quero ser igual a Jesus.
Caminhar seguro na luz.
Conhecer ao Pai e fazer sua vontade,
Tudo aquilo que Jesus aqui fez
Também quero eu fazer.
Demonstrar amor, como Ele mostrou
E também pregar como Ele pregou,
Quero ser exemplo de vida
Como Ele foi pra mim.
Quero ser como Jesus.
Oração
Poslúdio
Instrumental

Manhã - 10h25
“Doce nome”
Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome,
os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser.
Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração
Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação.

“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.

Noite - 19h
“Eu alegre vou na sua luz (323 HCC)”
1- Perdido andei, na escuridão,
mas Cristo me encontrou
e com a luz do seu amor
as trevas dissipou.
3- Andando estou na luz de Deus,
que doce comunhão!
Prossigo sempre com vigor,
deixando o mundo vão.

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

“Eu te louvarei”
És Tu única razão da minha adoração ó, Jesus!
és Tu única esperança que anelo ter ó, Jesus!
Confiei em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado.
hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei.

“Eu aceito o desafio (543 HCC)”
1- Eu ouvi as palavras de Cristo:
"Olhai para os campos e pedi
mais obreiros para a seara".
E, orando, eu obedeci.
Eu aceito o desafio,
viverei por Cristo Jesus.
Em palavras, ações e atitudes
refletirei sua luz.

2- Se a minha oração é sincera,
serei testemunha onde estou;
e no meu andar, cada dia,
bem feliz, com meu Mestre, vou.
3- Se algum dia pra os campos distantes
o meu Salvador me convocar,
eu responderei confiante;
"Eis-me aqui, para trabalhar".

“Jesus, essência do louvor”
Quando o som se vai tudo se desfaz, eu me achego a Ti,
Para dar-te, ó Deus, algo de valor, que alegre a Ti,
Dar-te-ei mais que uma canção, pois a música em si, não é o que queres de mim.
Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração.
Quero adorar-te com minha alma,
És o meu Salvador, a essência do meu louvor.
Perdão, Senhor é o que mais quero,
És o meu Redentor e a essência do meu louvor.
Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais.
Pobre, fraco sou, mais o que tenho é teu, Minha vida dou.
Dar-te-ei mais que uma canção, pois a música em si,
Não é o que queres de mim.
Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração.

Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus.
Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei.
Eu te louvarei, te glorificarei, Eu te louvarei, meu bom Jesus.

“Ele é exaltado”
Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu, eu louvarei.
Ele é exaltado, pra sempre exaltado seu nome louvarei.
Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar, terra e céu glorifiquem seu santo nome.
Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu ( aleluia)

“Grande é o Senhor”
Grande é o Senhor e mui digno de louvor,
na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
Alegria de toda a terra.
Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória,
que nos ajuda contra o inimigo.
Por isso diante dEle nos prostramos.

Queremos o teu nome engrandecer
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas
Confiamos em teu infinito amor,
Pois só Tu és o Deus eterno
sobre toda a terra e céu.

“Igual a Jesus”

