
Boletim Dominical N° 35
Sobradinho, 02 de setembro 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: 02 - Estevam de Santana
Chagas; Jefther Oliveira Silva; Maria José
Damasceno do Nacimento; Telma Dias Pereira;
04 - Emília Grasiela Lourenço de Oliveira; 05 -
Dinalva Maria do Nascimento; 06 - Neuza
Monteiro Vieira; 07 - Maria das Graças Silvino de
Sousa; Nelita Pereira Guerra; 08 - Pr. Carlos Ferreira
da Silva; Micheline Nabuco D’avila de Sousa.
Casamento: 01 - Alberto Elias e Marineide;
Jeovane de Matos e Heidy Lima; Marivan Lins e
Kátia Kelly; 03 - Daniel Nascimento e Dinair.
Parabéns!

#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 2X de R$ 100,00.
Para Maiores Informações, procure a liderança da
Juventude.

ATIVIDADES REGULARES

EXPEDIENTE

01 a 31/08

Neste domingo, 02/09 No Próximo Domingo, 09/09

Jó 28:1 - 30:31
Jó 31:1 - 33:33
Jó 34:1-36:33
Jó 37:1-39:30
Jó 40:1-42:17
Eclesiastes:1:1-3:22
Eclesiastes:4:1-6:12

II  Coríntios  2:12-17
II  Coríntios  3:1-18
II  Coríntios  4:1-12
II Coríntios  4:13-5:10
II  Coríntios  5:11-21
II  Coríntios  6:1-13
II  Coríntios  6:14-7:7

Salmo 42:1-11
Salmo 43:1-5
Salmo 44:1-8
Salmo 44:9-26
Salmo 45:1-17
Salmo 46:1-11
Salmo 47:1-9

Provérbios  22:7
Provérbios  22:8-9
Provérbios  22:10-12
Provérbios  22:13
Provérbios  22:14
Provérbios  22:15
Provérbios  22:16

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!

Daniel e Francisco
Rosiléia
Robertina
Tânia Naves e Fernando
Márcia, Madá e Norma
Deraldo André e Áurea
Vanessa, André e Valdivino
Silvio Queiroz e Welida
Paulo José
Queomides e Dájams

Wellington e Valmi
Oliene
Neuzanira
Vanessa e Pedro
Jucilene, Zuleide e Dináh
Edson e Edjanira
Henrique, Mikaella e Ana Clara
Guilherme Monteiro e Nadir
Valmi Vieira
Antônio Cruz e Elisaldo

Cristãos Conscientes

Como os cristãos americanos despejaram 54% dos seus votos em um
candidato como Donald J. Trump? Alguns ficaram horrorizados com o que viram e
decepcionados com a vitória de uma pessoa a qual julgavam não poder ganhar a
presidência da maior potência mundial. Há um pano de fundo histórico, e real que
mexeu com a consciência do povo evangélico americano.

As ações de Trump podem não ser aceitas por alguns de nós e por parte
do mundo. Porém, ele [Trump] mesmo disse que não seria eleito para ser presidente
do mundo, mas dos Estados Unidos da América  (America First – A América primeiro).
Li o livro do pr. Fernando Ricardo Carvalho, residente há 31 anos nos EUA, entitulado:
“O Trump Desconhecido”. Surpreendente o conteúdo e convincente para entender
a decisão do povo evangélico daquele país.

Quando o voto é consciente, não se vota em pessoas, mas no plano de
trabalho avaliando as consequências presentes e futuras. Foi isso que aconteceu.
O governo de Barack Hussein Obama emplacava perseguição e amordaçava o povo
evangélico. Estava concentrado no compromisso do aborto, de casamentos entre
pessoas do mesmo sexo e outras pautas semelhantes no atual momento do Brasil.

A população evangélica foi o peso da balança para consagrar um “NÃO”
robusto a tudo àquilo que contrariava os princípios da Palavra de Deus. Optaram
por exercer o seu dever de cristãos e foram às urnas para consagrar a vitória de um
homem, que assumiu o compromisso de não legalizar o que não é aprovado por
Deus.

Fico a pensar sobre a nossa realidade hoje. Os temas que tramitam no
Congresso Nacional, difíceis de serem digeridos, porque mexem com a nossa fé,
com princípios morais e espirituais; ganham tanta relevância e incitam agressões
verbais e físicas por parte dos defensores. A igreja vem sendo encurralada e
despejada num funil. Muitos cristãos estão desatentos; defendendo políticos a
favor de tais ideologias, sabendo que tudo isso, se legalizado, será um laço de
enforcamento.

O Brasil precisa de um presidente e ele o terá. Para maior acerto, estou sem
paixão e sem partido. Estou consciente com Cristo e orando, pedindo-Lhe que
ilumine o meu voto. E você deve  fazer o mesmo!

         De seu pastor e amigo,
                   Washington Luiz da Silva.

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:
¨Recepção:
¨Segurança:

BAZAR MISSIONÁRIO: Se você tem roupas,
calçados, acessórios, utensílios domésticos,
brinquedos, que não usa mais e está bem conservado,
colabore com o bazar missionário fazendo doações,
que podem ser deixadas na secretaria da igreja.
Obs: Identificar que é para o bazar missionário. O
bazar ocorrerá no dia 06/10/2018 na quadra da
PIBS. Participe!

CONGRESSO DE MISSÕES: Nos dias 6, 7 e 8/09
ocorrerá o primeiro Congresso de Missões do
Centro-Oeste, cujo tema é baseado em Isaías
30:21: "Este é o Caminho, ande por ele". É um
congresso interdenominacional organizado pela
Amide, que contará com a presença de outras
organizações missionárias que se apresentarão em
estandes e oficinas temáticas. A inscrição é gratuita!
Ainda há vagas para voluntários nas áreas como:
Recepção, logística, inscrição, apoio entre outras.
Mais informações: www.amide.org.br/
comissao2018. Ou falar com Jhonatas, Anita ou
Abel.

90%  Realizado



ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19hManhã - 10h25

Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio
Recitativo Bíblico Salmo 28.6-8

Cant o Congr egacional “Quant o nos ama J esus! (168 HCC)”

Or ação Visit ant e, Bens e Vidas
I gr ej a em Ação Minist ér io de Comunicações
Par t icipação Musical Cor o Feminino
Moment o de Or ação

Par t icipação Musical Cor o Feminino
Recit at ivo bíblico
Cant o Congr egacional “Toda  Natureza (54 HCC)”,  “Amor maior” e

“Poder do Teu  amor”
Consagração de dízimos e ofertas
Oração pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Leitura Bíblica Efésios 3.20-21

Mensagem                      Pr. Aldo Gléria
Canto Congregacional “Infinitamente mais”

Oração
Poslúdio Instrumental

Processional                      Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Prelúdio Instrumental
Recitativo Bíblico II Coríntios 10.4

Canto Congregacional “És amável” e “Tu és Soberano”
Participação Musical
Momento de Oração

Consagração de dízimos e ofertas
Canto Congregacional “Ele é meu e Teu Senhor (202 HCC)”

Texto bíblico Lucas 4.18,19

Mensagem “Os braços Materializados de Deus”        Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “No serviço do meu Rei (491 - HCC)

Oração
Poslúdio Instrumental

1. Orem por mais envolvimento dos membros com o ensino da Palavra de Deus,
     através dos PGM’s;
2. Peça ao Senhor uma clara compreensão sobre Deus trazer a existência a Sua igreja,
     para realizar a Sua missão;
3. Ore pelos sem salvação para que confiem exclusivamente em Jesus Cristo, e sejam
     libertos.

“Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é minha força e o
meu escudo; nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta

de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças.”

1. Agradecer a Deus pelo seu grande amor com que nos amou;
2. Agradecer a Deus pois por meio de Jesus nos tornamos Seus filhos;
3. Pedir a Deus que nos ajude a sempre darmos passos de fé em direção a Jesus.

“Pois as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus,
para demolição de fortalezas; destruíndo os conselhos e toda altivez que se

levantar contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento
à obediência de Cristo.”

“Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou
pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, Ele seja a glória na igreja

e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre! Amém!”
“O espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar

boas novas aos pobres; enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e
restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para

proclamar o ano aceitável do Senhor”.

Foi ao Calvário por mim.
Quem pode amar tanto assim?
O que ele fez, ao mal desfez.
Cristo te ama. Cristo me ama.
Quanto nos ama Jesus!

Quanto nos ama Jesus!
Quanto nos ama Jesus!
Por nós sofreu, na cruz morreu.
Cristo te ama. Cristo me ama.
Quanto nos ama Jesus!

1- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
satisfeito, abençoado;
proclamando do meu Rei a salvação,
no serviço do meu Rei.

2- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
obediente, corajoso;
na tristeza ou na alegria sei sorrir,
no serviço do meu Rei.

3- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
jubiloso, consagrado.
Ao seu lado desafio todo mal,
no serviço do meu Rei.

4- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
vitorioso, decidido.
Quanto tenho, no serviço gastarei,
no serviço do meu Rei.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.

Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

Sim, eu sei senhor que tu és soberano.
Tens os teus caminhos, tens teus próprios planos.
Venho pois a cada dia, venho cheio de alegria,
E me coloco em tuas mãos, pois és fiel.

Sim, eu sei senhor que tu és poderoso,
És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso.
Venho pois a cada dia, venho cheio de alegria,
E me coloco em tuas mãos, pois és fiel.

Fiel é tua palavra, oh, Senhor!
Perfeitos os teus caminhos, meu Senhor.
Pois sei em quem tenho crido,
Também sei que é poderoso
pra fazer infinitamente mais,
pra fazer infinitamente mais.

Do que tudo que pedimos, infinitamente mais,
Do que tudo que pensamos, infinitamente mais,
Do que tudo que sentimos, infinitamente mais.
Do que tudo o que nós cremos, infinitamente mais.



Noite - 19h
“Quanto nos ama Jesus! (168 HCC)”

“Toda a natureza (54 HCC)”

“Amor Maior”

“Pelo poder do Teu amor”

“Infinitamente mais”

Manhã - 10h25
“És amável”

“Tu és Soberano”

“Ele é meu e Teu Senhor (202 - HCC)”

“No serveiço do meu Rei eu sou Feliz (491 - HCC)”

Foi ao Calvário por mim.
Quem pode amar tanto assim?
O que ele fez,
ao mal desfez.
Cristo te ama.
Cristo me ama.
Quanto nos ama Jesus!

Quanto nos ama Jesus!
Quanto nos ama Jesus!
Por nós sofreu,
na cruz morreu.
Cristo te ama.
Cristo me ama.
Quanto nos ama Jesus!

Toda a natureza me fala do meu Deus;
árvores e frutos são todos seus.
O céu, o mar, as flores
e as noites de luar,
sempre que os contemplo, paro pra pensar.

Quem sou eu, ó Pai,
pra merecer tamanho amor?
Sim, tenho a resposta:
Eu nada sou, Senhor, eu nada sou.
Mas teu amor me transformou,
tornou-me um novo ser.
Quero estar contigo e no céu viver.

Tua Santidade é grande, teu amor imensurável.
Tuas palavras, dentro em mim, me fazem ver que eu sou teu. (2x)

Te adorarei, te bendirei, és para mim Amor maior, és para mim amor melhor. (2x)

Em teus braços eu me aconchego Tua doce voz me leva a descansar.
Tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. (2x)

Amor maior não há. Amor melhor não há (4x)

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

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

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

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,

há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.

Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.

É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.

Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz

é segura, pois ele é Senhor.

Tu és soberano sobre a terra,
Sobre os céus Tu és Senhor, absoluto.
Tudo o que existe e acontece,
Tu o sabes muito bem, Tu és tremendo!

E apesar dessa glória, que tens,
Tu te importas comigo também,
E este amor tão grande eleva-me,
Amarra-me a Ti, Tu és tremendo.

Junto a Ti, Teu amor me envolve. Atrai-me para ao Teu lado estar.
Espero em Ti e subo como águia, nas asas do Espírito contigo voarei,

no poder do Teu amor.

Senhor, eis-me aqui,
vem transformar meu ser,
no fluir da graça que encontrei em Ti.
Senhor, descobri
que as fraquezas que há em mim
podem ser vencidas no poder do Teu amor.

Face a face quero ver-te, meu Senhor
e conhecer o Amor que habita em mim.
Vem renovar minha mente em Teu querer,
meus dias viverei no poder do Teu amor.

1- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
satisfeito, abençoado;
proclamando do meu Rei a salvação,
no serviço do meu Rei.

No serviço do meu Rei
minha vida empregarei.
Gozo, paz, felicidade
tem quem serve a meu bom Rei.

2- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
obediente, corajoso;
na tristeza ou na alegria sei sorrir,
no serviço do meu Rei.

3- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
jubiloso, consagrado.
Ao seu lado desafio todo mal,
no serviço do meu Rei.

4- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
vitorioso, decidido.
Quanto tenho, no serviço gastarei,
no serviço do meu Rei.

Sim, eu sei senhor que tu és soberano.
Tens os teus caminhos, tens teus próprios planos.
Venho pois a cada dia, venho cheio de alegria,
E me coloco em tuas mãos, pois és fiel.

Sim, eu sei senhor que tu és poderoso,
És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso.
Venho pois a cada dia, venho cheio de alegria,
E me coloco em tuas mãos, pois és fiel.

Fiel é tua palavra, oh, Senhor!
Perfeitos os teus caminhos, meu Senhor.
Pois sei em quem tenho crido,
Também sei que é poderoso
pra fazer infinitamente mais,
pra fazer infinitamente mais.

Do que tudo que pedimos, infinitamente mais,
Do que tudo que pensamos, infinitamente mais,
Do que tudo que sentimos, infinitamente mais.
Do que tudo o que nós cremos, infinitamente mais.


