
Boletim Dominical N° 33
Sobradinho, 12 de agosto 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 - AGOSTO - 2018

0 %
100 %

do orçado

Informativo

Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

ANIVERSARIANTES: 13 - Elza Lima
andré; Francisco de Assis Oliveira; Nelson
de Lima Silva; 16 - Edi Djanira Carvalho
Alves; 18 - Janaína de souza Gusmão
Braga. Parabéns!

CULTO DE ORAÇÃO ESPECIAL: O
pastor WLS convida a igreja para reservar
o dia 29 de agosto para participar do Culto
de Oração Especial.

MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: No dia 25
de agosto, às 20h00, na PIBS, ocorrerá o
culto dos casais. Participe!

ASSEMBLÉIA ADMINISTRATIVA: O Pr.
WLS convoca os membros do conselho
para a reunião plenária dia 16/08, às 20h,
no templo. No dia 19/08 será realizada a
Assembleia regular, às 10h25.

ATIVIDADES REGULARES

EXPEDIENTE

01 a 05/08

Neste domingo, 12/08 No Próximo Domingo, 19/08

Esdras 5:1-6:22
Esdras 7:1-8:20
Esdras 8:21-9:15
Esdras 10:1-1-44
Neemias 1:1-3:14
Neemias 3:15-5:13
Neemias 5:14-7:60

I  Coríntios  3:5-23
I  Coríntios  4:1-21
I  Coríntios  5:1-13
I  Coríntios  6:1-20
I  Coríntios  7:1-24
I  Coríntios  7:25-40
I  Coríntios  8:1-13

Salmo 29:1-11
Salmo 30:1-12
Salmo 31:1-8
Salmo 31:9-18
Salmo 31:19-24
Salmo 32:1-11
Salmo 33:1-12

Provérbios  20:26-27
Provérbios  20:28-30
Provérbios  21:1-2
Provérbios  21:3
Provérbios  21:4
Provérbios  21:5-7
Provérbios 21:8-10

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
Letícia
Karina e Ana Elisa
Adriana, Jucilene e Alessandra
Joaquim e Evenita
Daniel, Ricardo e André
Olinda e Valdivino Machado
Alessandro Correia
Maria Valdinar
Daniel e Adalberto

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

Pai, um homem que faz diferença
Nossa sociedade está precisando de modelos. Falta referenciais positivos

para a presente geração. A paternidade é uma missão nobilíssima que requer preparo,
dedicação e abnegação. A paternidade responsável é uma das maiores carências
dos nossos dias. Sem ela a família fica acéfala ou enfrenta gigantescas dificuldades
para superar o hiato deixado pela sua ausência.

Hoje quero trazer o exemplo de um pai que pode servir-nos de modelo:
Esse homem é Jó. Vejamos o a Bíblia nos ensina a seu respeito como pai:
I – Jó tinha uma vida íntegra – Esse é o conceito que Deus tem a seu respeito:
“…homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal.” (Jó 1.8). Na
verdade, não havia ninguém na terra semelhante a ele. Sua vida era ilibada. Seu
caráter era irrepreensível. Ele era modelo para os seus filhos. Seu ensino era
respaldado pelo seu exemplo. Ele vivia o que ensinava. Ele educava os seus filhos
não apenas pelo que falava, mas sobretudo pelo que demonstrava com sua vida.
II – Jó cultivou a amizade entre os seus filhos – Os filhos de Jó eram amigos uns dos
outros (Jó 1.4). Isso só é possível quando os pais instilam esses princípios no
coração dos filhos. Jó certamente não vivia comparando um filho com outro,
despertando neles ciúmes e inveja. Jó investiu na unidade da família. Ele se esforçou
para que seus filhos vivessem em constante harmonia. Os filhos de Jó eram pessoas
que aprenderam a celebrar a vida com alegria e em comunhão uns com os outros.
III – Jó velava constantemente pela vida espiritual de seus filhos – Jó 1.5 diz:
“Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os
santificava…”. O ensino e o zelo pela formação espiritual de seus filhos não foi um
esforço despendido apenas na infância. Jó continua confrontando, educando,
santificando, exortando e abençoando seus filhos mesmo depois de adultos. Ele
não abre mão da sua responsabilidade de pai que quer inculcar no coração de seus
filhos os valores do céu. Por isso, chama seus filhos e os santifica.
IV – Jó era intercessor dos seus filhos – Jó não abria mão de orar pelos seus filhos
de madrugada. Ele era um homem de negócios. Era rico. Tinha muitos compromissos.
Tinha uma agenda congestionada. Mas a sua prioridade era levantar de madrugada
para interceder pelos seus filhos. Era sacerdote do seu lar. “…levantava-se de
madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia:
Talvez tenham pecado os meus filhos, e blasfemado contra Deus em seu coração…”
(Jó 1.5).
V – Jó era perseverante na oração pelos seus filhos – O texto de Jó 1.5 prossegue e
diz: “…assim o fazia Jó continuamente.” Muitos pais oram durante algum tempo,
mas logo desistem de interceder com fervor e persistentemente pelos seus filhos. A
presente geração precisa desesperadamente de pais perseverantes na oração, de
pais intercessores. Temos muitos pais que não sabem o que é levantar de madrugada
para orar pelos seus filhos. Temos muitos filhos que não vêem seus pais de joelhos,
clamando aos céus pelas suas vidas. Oh, que Deus desperte uma geração de pais
que possam ser modelos para seus filhos, como o foi Jó.

Rev. Hernandes Dias Lopes.

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.

• Audiências:  a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)

Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Email: pibsobradinho@gmail.com
Site: www.pibsobradinho.org.br

¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil  4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Recepção:
¨Segurança:

#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 3X de R$ 66,66.
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!

22 % Realizado



ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19hManhã - 10h25

Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio
Recitativo Bíblico Filipenses 2.5-7

Canto Congregacional “Ao que está assentado”

Oração Visitante, Bens e Vidas
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Momento de Oração

Recitativo Bíblico Marcos 10.45

Canto Congregacional “Incomparável”, “Quebrantado” e
“Descansarei/Descansando no poder de Deus (330 HCC)”

Consagração de dízimos e ofertas
Oração pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Mensagem                           “Serviço”                     Pr. Evandro Bezerra
Canto Congregacional “Louvar-te-ei com meu serviço”

Oração
Poslúdio Instrumental

Processional                      Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental
Recitativo Bíblico Salmos 27.1

Canto Congregacional “Vem derrama paz”

Momento de Oração

Consagração de dízimos e ofertas “Meu Melhor”
Mensagem Pr. José Carlos Alcântara
Canto Congregacional “Graças dou”

Oração pelos pais
Poslúdio Instrumental

1. Agradeça ao Senhor pelos pais, como um presente de Deus, e peça-lhe que
    seja glorificado na vida de cada um;
2. Orem pela salvação dos pais não crentes;
3. Peça ao Senhor pela direção paterna para os filhos, nesses dias adversos.

“Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não
considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se; mas esvaziou-se a si

mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens.”

1. Pedir a Deus que os nossos pensamentos e atitudes sejam as mesmas de Cristo
    Jesus;
2. Pedir a Deus que nos dê um coração humilde e disposto a servir;
3. Pedir a Deus ajuda para nos esvaziar de nós mesmos e sermos semelhantes a Jesus.

“Pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.”

“O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei? O
Senhor é a força da minha vida; de quem me recearei?”

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.

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.

Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre
este povo que se chama povo Teu.

Dá-nos teu amor, dá-nos tua força pra que tentações
não venham a nos desviar.

E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que
tens sido, pelo que farás em nós.

Quero Te servir, Senhor; quero dedicar-me a Ti,
Faze tua obra no meu coração.
Quero te louvar, Senhor; quero adorar-te, ó Deus
E viver pra Tua glória e louvor.

Ó Jesus, eu quero tanto te servir aqui Senhor
Com a vida, com meus bens e o meu amor.
Quero dar de mim pra ver tua obra, ó Senhor, crescer;
Anunciando Teu amor pra todo ser.

Ao que está assentado
No trono e ao Cordeiro
seja o louvor e a honra
e a glória e o domínio,

pelos séculos dos séculos, amém.



Noite - 19h
“Ao que está assentado”

“Incomparável”

“Quebrantado”

“Descansarei/Descansando no Pode de Deus (330 HCC)”

“Louvar-te-ei com meu serviço”

Manhã - 10h25
“Vem derrama a paz”

“Meu melhor”

“Graças dou”

Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo Teu.
Dá-nos teu amor, dá-nos tua força pra que tentações não venham a nos desviar.

E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós.

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.

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.

Sobre a minha cabeça existem bênçãos
Muito mais além do que eu possa imaginar,
mas eu estou certo que os meus celeiros
Serão fartos do melhor dos frutos desta terra.

Meu melhor a Ti eu darei, pois dono de nada sou.
Não importa o amanhã se o futuro é somente Teu.
Minha motivação é saber que nada me faltará,
Pois, eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá.

O meu coração se enche de gratidão pela Tua fidelidade, por saber que
as janelas dos céus estão abertas, para que em minha vida venha a
maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção que o
Senhor preparou para ser a minha herança.

Para ser a minha herença.
Para ser a tua herança.
Para ser a nossa herança.

Tu não habitas em tendas,
Nem em templos feitos por mãos
Eterno, Perfeito, Princípio e Fim
Acima das religiões
Não há nada no céu, na terra ou no mar
Semelhante a Ti, Senhor
Tua imagem está revelada em nós,
Expressão do Teu amor

Incomparável, Senhor, Tu és
Tua voz ressoa como um trovão
E as nuvens são o pó dos Teus pés
Incomparável, Senhor, Tu és,
Minh’alma está apegada a Ti
Senhor, incomparável és.

Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou.
Do seu sofrer participar,
da sua obra vou cantar.
O meu Salvador na cruz mostrou
o amor do Pai, o Justo Deus.

Pela cruz me chamou.
Gentilmente me atraiu
e eu, sem palavras, me aproximo,
quebrantado por seu amor.

Imerecida vida, de graça recebi.
Por sua cruz da morte me livrou.
Trouxe-me a vida.  Eu estava condenado,
mas agora pela cruz eu fui reconciliado.

Impressionante é o seu amor.
Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel.

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

Não recearei, nada temerei,
Descansando no poder de Deus

Tenho paz e amor junto ao meu Senhor
Descansando no poder de Deus.

2- Minha alma está segura em Ti.
Sabe bem que em Cristo firme está .

Se o trovão e o mar se erguendo vêm, Sobre a tempestade eu voarei.
Sobre as águas Tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus!

1- Cobre-me com Tuas mãos.
Com poder vem me esconder, Senhor.

Ao que está assentado
No trono e ao Cordeiro
seja o louvor e a honra
e a glória e o domínio,

pelos séculos dos séculos, amém.


