Informativo
ANIVERSARIANTES: 09 - Adriana Barros
Leite; 10 - Fabiana Rodrigues Borges; 12 - Helma
de Souza Almeida de Oliveira; Caio Peres
Marques; 14 - Loyanne da Silva Portilho; Ester
Santos André; 15 - Gláucia de Souza Araújo da
costa; Paulo César de Oliveira. Casamento:
14 - Fernando Bulhões e Fabiana. 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.

AÇÃO SOCIAL: O Min. de Ação Social
agradece à nossa irmã Jane Klébia pela palestra,
altamente esclarecedora, sobre violência
doméstica realizada em nossa Igreja.
ASSEMBLÉIA ADMINISTRATIVA: O Pr.
WLS convoca os membros do conselho para a
reunião plenária dia 13/09, às 20h, no templo.
No dia 16/09 será realizada a Assembleia regular,
às 10h25.

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

Eclesiastes:7:1-9:18
Eclesiastes 10:1 - 12:14
Cantares: 1:1-4:16
Cantares: 5:1-8:14
Isaías:1:1-2:22
Isaías:3:1-5:30
Isaías:6:1-7:25

I
II
II
II
II
II
II

Coríntios
Coríntios
Coríntios
Coríntios
Coríntios
Coríntios
Coríntios

7:8-16
8:1-15
8:16-24
9:1-15
10:1-18
11:1-15
11:16-33

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 09/09
¨Assessoria Culto: Wellington e Valmi
¨Assessoria EBD: Oliene
¨Berçário 1:
Neuzanira
¨Culto Infantil 4 a 8:Vanessa e Pedro
¨Culto Infantil 1 a 3: Jucilene, Zuleide e Dináh
¨Diáconos:
Edson e Edjanira
¨Projeção/Transm.: Henrique, Mikaella e Ana Clara
¨Introdução:
Guilherme Monteiro e Nadir
¨Recepção:
Valmi Vieira
¨Segurança:
Antônio Cruz e Elisaldo

No Próximo Domingo, 16/09

48:1-14
49:1-20
50:1-23
51:1-19
52:1-9
53:1-6
54:1-7

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

22:17-19
22:20-21
22:22-23
22:24-25
22:26-27
22:28-29
23:1-3

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.

Alessandro e Jeferson
Rosiléia
Leticia
Daiane e Iron
Viviane, Luciana e Lorena
Izaque André e Maria alves
Ricardo, Iron e Daniel
Magali Calado e Jhonatas N.
EXPEDIENTE
• Audiências: a combinar com o Pastor.
Maria Valdinar
Marcelo Rodrigues e Alessandro • 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:

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 - SETEMBRO - 2018

9 % Realizado
0%

01 a 3/09

Organizada no dia 8 de dezembro de 1959
Pastor: Washington Luiz da Silva

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!

100 %
do orçado

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

Lucas 4.18-19
O lugar onde vivemos é uma bênção, o que não gostamos são as
intercorrências em assaltos, violência, brigas, homicídios, suicídios, depravação
moral, esfacelamento da família. Pensamos que estas coisas são demandas da escola,
da polícia, dos governos e, por isso, nos recusamos a pensar que esse pacote
indesejável é também uma demanda para a igreja.
Deus, ao chamar a Igreja à existência, a comissionou para uma missão a ser
executada. Resta-lhe cumprir esse comissionamento, tornando-se os braços de Deus
para executar o propósito divino. Deus vê as necessidades das cidades, a opressão
que opera sobre elas, as fortalezas que se estabelecem e as oprimem.
Deus deu à igreja poder e autoridade para enfrentar as coisas tenebrosas
e assustadoras que operam e escravizam as pessoas. Ela foi ordenada a representar
Cristo nesse contexto de pobreza, de cativos, de cegos e de oprimidos. Foi chamada
para fazer do ano aceitável do Senhor, o ano da grande colheita e da redenção.
A perspectiva de Deus é que a igreja, que é o Seu corpo, deva sentir o
mesmo amor pelas pessoas, experimentar a mesma entrega de vida e transmitir a
Palavra de salvação aos milhares que perecem sem Cristo. O propósito de Deus é
ser a resposta para a fé do homem contemporâneo e cabe à igreja torná-Lo conhecido.
O plano de Deus é que todos os cansados, oprimidos, angustiados e os
que sofrem possam confiar exclusivamente nEle. A igreja é a mola desse plano
divino e, conectada a Ele, será o canal que transmite a redenção divina para a
cidade. A igreja foi criada para a missão. Que privilégio!
Quem é a igreja? Com certeza não são os prédios.
A igreja são as pessoas redimidas e salvas por Cristo e isso inclui você.
Deus lhe chamou à existência, como igreja, para compartilhar Jesus, para ser a mão
estendida de Deus a fim de tratar dos sofrimentos; a enfrentar as adversidades; a
orientar nas dificuldades; a tornar visível e entendido a essência e o poder da
Palavra. O poder que aceita, que transforma, que restaura, que perdoa e que salva.
Seja você a igreja!
De seu pastor e amigo,
Washington Luiz da Silva.

Boletim Dominical N° 37
Sobradinho, 09 de setembro 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
II Pedro 1.3

“Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e
piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e
virtude.”

Canto Congregacional
Participação Musical
Momento de Oração

“Movidos pela Graça”

1. Ore por uma vida de temor e retidão ao Senhor;
2. Suplique ao Pai capacidade moral e espiritual para viver como servo da Palavra diante do
olhar do mundo;
3. Ore para que o Espírito Santo ajude-nos a entender como melhor servir.

Consagração de dízimos e ofertas
Canto Congregacional

“Trabalho Cristão (422 CC)”

1- Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus; 3- Vamos nós trabalhar para Cristo, o Senhor;
Com o Mestre seguir no caminho dos céus;
Contra o reino das trevas será vencedor;
Com o seu bom conselho o vigor renovar
Ele, então, para sempre exaltado será,
E fazer prontamente o que Cristo mandar!
Pois real salvação pela graça nos dá!
No labor, com fervor, a servir a Jesus.
Com esperança e fé e com oração,
Até que volte o Redentor.
2- Vamos nós trabalhar, os famintos fartar,
Para a fonte os sedentos depressa levar;
Só na cruz do Senhor nossa glória será,
Pois Jesus salvação pela graça nos dá!

4- Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus,
Que coroa real nos dará lá nos céus;
Na mansão dos fiéis o descando será,
Pois Jesus salvação pela graça nos dá!

Texto bíblico
Mensagem
“ Desafios de um coração Grato”
Prof. Dra. Jane Farias
Canto Congregacional
“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

Oração
Poslúdio

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Filipenses 4.8

“Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o
que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se
há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai.”

Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Abertura de Missões Nacionais

“Infinitamente Mais”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações

TEMA : Movidos Pela Graça
DIVISA: “...para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça transbordar as
ações de graças para a aglória de Deus.” (2 Coríntios 4.15)

Momento de Oração
1. Ore por uma semelhança de vida à de Cristo;
2. Suplique ao Senhor por um coração quebrantado e humilde;
3. Peça ao Senhor pelo esvaziamento de tudo que não pareça com Cristo e
peça o enchimento do Espírito santo.
Recitativo Bíblico
Filipenses 2.5,10
“Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus
(...) para que ao nome de Jesus se dobre todo Joelho dos que estão
nos céus, e na terra, e debaixo da terra.”

Canto Congregacional
“O meu prazer”, “É de coração” e “Só em jesus”
Consagração de dízimos e ofertas
Oração pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
Fp 2.5-11 e Fp 3.4-11
Mensagem
“O Padrão é Cristo”
Pr. Nilson Moura
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.

Instrumental

Instrumental

Oração
Poslúdio

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.

Instrumental

Noite - 19h

Manhã - 10h25
“Movidos pela Graça”
Me alcançou
Com graça me libertou
Um alto preço pagou
Cristo por mim na cruz
Foi por amor
Maior prova de amor
Mesmo sem merecer
Fui perdoado
Meu coração
Transborda de gratidão
Quer, enquanto viver
Por Deus ser usado
Amar é repartir
Compartilhar a esperança
Movidos pela graça!

Amar é repartir
Compartilhar a esperança
Movidos pela graça!
Preciosa Graça de Jesus
Que um dia me salvou
Perdido andei
Sem ver a luz
Mas Cristo me encontrou
Amar é repartir
Compartilhar a esperança
Movidos pela graça!
Amar é repartir
Compartilhar a esperança
Movidos pela graça!

“Trabalho Cristão (422 CC)”
1- Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus;
Com o Mestre seguir no caminho dos céus;
Com o seu bom conselho o vigor renovar
E fazer prontamente o que Cristo mandar!

3- Vamos nós trabalhar para Cristo, o Senhor;
Contra o reino das trevas será vencedor;
Ele, então, para sempre exaltado será,
Pois real salvação pela graça nos dá!

No labor, com fervor, a servir a Jesus.
Com esperança e fé e com oração,
Até que volte o Redentor.
2- Vamos nós trabalhar, os famintos fartar,
Para a fonte os sedentos depressa levar;
Só na cruz do Senhor nossa glória será,
Pois Jesus salvação pela graça nos dá!

4- Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus,
Que coroa real nos dará lá nos céus;
Na mansão dos fiéis o descando será,
Pois Jesus salvação pela graça nos dá!

“Como agradecer a Jesus (422 HCC)”
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

“Infinitamente Mais”
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, Do
Do
E me coloco em tuas mãos, pois és fiel.
Do
Do

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

“O meu prazer”

O meu prazer é te louvar, Senhor,
erguer a minha voz e te exaltar,
Render ações de graça, declarar,
que és Senhor, que és Senhor,
que és Senhor...
Já temos a unção que vem de Ti,
que vem do Santo e desce sobre nós,
nos resgatando pra um novo viver,
com poder pra vencer todo mal,

Santíssimo, luz do meu ser,
Tu és meu Deus, o meu prazer. (MULHERES)
Incomparável, Senhor tu és, (HOMENS)
plenitude de Amor! (TODOS)

Adorado, exaltado, soberano,
Deus supremo és,
Pai das luzes,
Pai de todos nós,
Imutável és, pleno em glória e poder.
O meu prazer é te louvar, Senhor,
erguer a minha voz e te exaltar,
render ações de graça, declarar,
que és Senhor, que és Senhor,
que és Senhor...
Em tua presença há plena alegria,
delícias sempre tenho em tuas mãos.
A minha voz aclama a Ti, Senhor,
vou erguer minha voz, celebrar.

“É de coração”

Como descrever, como explicar
Não vou esquecer, não vou desprezar.
O amor que vai de leste a oeste e
O amor que Tu me revelaste ali pra
nunca mais vai terminar.
me resgatar
Tu me conheces bem, e sabes quem
Tu me conheces bem, e sabes quem eu
eu sou.
sou. Não há como me esconder de Ti,
Não há como me esconder de Ti, Tu
Tu sempre sabes onde estou.
sempre sabes onde estou.
É de coração tudo que eu disser,
Num hino de louvor a Jesus de Nazaré,
Se as palavras não mostrarem como é grande minha gratidão
Mesmo assim, Senhor, recebe meu louvor é de coração!

“Só em Jesus”
Na rude cruz onde morreu
Jesus cumpriu o amor de Deus Só em Jesus encontro paz
É minha luz, o meu cantar
E lá levou o meu pecar
A minha força n'Ele está
Posso em Cristo livre estar
Na tempestade tenho paz
A morte eu nao temo mais
Que grande amor, que grande paz É o poder de Deus em mim
O meu viver, o meu morrer
O meu temor embora vai
Que grande amor, que
Está no comando do meu Deus grande paz
Meu Redentor é tudo em mim
Firme no amor de Deus estou
O meu temor embora vai
Ninguém vai mais me separar Meu Redentor é tudo em mim
Das suas mãos, do seu cuidar Firme no amor de Deus estou
Só em Jesus que veio a nós
Só em Jesus estou
Virá levar-nos ao seu lar
Como cordeiro se entregar
Só
em
Jesus
firmado
estou
Mostrou amor e retidão
Morrendo por amor a nós
Só em Jesus encontro paz
É minha luz, o meu cantar
A minha força n'Ele está
Na tempestade tenho paz

