Informativo
ANIVERSARIANTES: 28- Cleidson
Roosevelt Gomes e Silva; José Gomes de
Souza; Valmi Vieira Santos; 29 - Alessandra
Cruz de Matos; 31- Luciana Teixeira Bouças
Mendes; Samuel Barbosa Guedes; 02Maria de Loudes Barros Nascimento; 03Rosalee Ribeiro Souza. Casamento: 31Abinaldo e Micheline; 02- Pr. Ivani Guerra
e Nelita. Parabéns!
MCM: Dia 05/11 é o dia Mundial Batista de
Oração e a PIBS estará reunida de 09h às
15h e às 20h. Juntem-se a nós em oração.
Participe!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de
dezembro, teremos o Ágape de natal, anote
em sua agenda essa data especial. Será aqui
na PIBS, às 20h. Participe!
BATISMOS: Dia 25/11/2018 realizaremos
os batismos, às 19 horas. A profissão de fé
será realizada na sessão da Igreja do dia 18/
11/2018, às 10h25min. Os candidatos devem
procurar o Pr. Washington para acertar os
detalhes.
CEIA DO SENHOR: Dia 04 de novembro
teremos a Ceia do Senhor. Venha celebrar
esse momento e participar da comunhão
entre os irmãos.

Email do Min. de Comunicações: c omunicacoes@pibsobradinho.or g.br

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

eremias 42:1-44:23
Jeremias 44:24-47:7
Jeremias 48:1-49:22
Jeremias 49:23-50:46
Jeremias 51:1-53
Jeremias 51:54-52:34
Lamentações 1:1-2:19

2Timóteo 2:1-21
2Timóteo 2:22-3:17
2Timóteo 4:1-22
Tito 1:1-16
Tito 2:1-15
Tito 3:1-15
Filemon 1:1-25

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 28/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Francisco e clesson
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Jucilene, Louedja e Lorenna
Deraldo e Raimunda
Ana Clara, Vanessa e Mikaella
Olinda e Valdivino Machado
Matheus Vieira
Daniel e Adalberto

No Próximo Domingo, 04/11
Wellington e Valmi
Oliene
Débora nasicmento
Tânia Franklin e Alessandra
Viviane, Gabi e Norma
Isaque e Rosiléia
Henrique, Dniel e Ricardo
Bruno e Helma / Paulo Josée Guilherme Monteiro
Jhonatas Nascimento
Ariovaldo e Israel

92:1-93:5
94:1-23
95:1-96:13
97:1-98:9
99:1-9
100:1-5
101:1-8

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

26:3-5
26:6-8
26:9-12
26:13-16
26:17
26:18-19
26:20

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.

EXPEDIENTE

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

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 - OUTUBRO - 2018
67% Realizado

0%

01 a 21/10

100 %
do orçado

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)

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

Esse é o momento para grande colheita!
Seguramente, os planos de Deus não colocam o inferno maior que o céu.
A Bíblia cita que “muitos” estão no caminho para a eterna destruição: “Entrai pela
porta estreita; porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição,
e são muitos os que entram por ela” (Mt 7.13). Essas pessoas vão cegamente por
esse largo caminho e devem ser interceptadas pelos discípulos que têm a mensagem
de salvação.
Deus tem intensificado a projeção do Evangelho criando oportunidades
para trazer de volta “muitos filhos à glória” (Hb 2.10) e com grande sucesso: “...
olhei, e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações,
tribos povos e línguas, que estavam em pé diante do trono em presença do
cordeiro...” (Ap 7.9). Glória a Deus!
Jesus determina a interceptação daqueles que vão pelo caminho da
destruição quando diz: “ide, fazei discípulos de todas as nações [...]” (Mt 28.19).
Existe outro plano caso o evangelho venha falhar? Absolutamente, NÃO! O
Evangelho não falhará! O Evangelho é a mensagem a ser ensinada, compartilhada
e vivida. Fomos designados para ensiná-Lo.
Não fomos chamados à batalha com resultado ainda a ser decidido. A
Batalha já foi vencida no Calvário. Assim disse Jesus: “Rogai, pois ao Senhor da
Seara que mande trabalhadores para sua Seara” e acrescentou, posteriormente,
“ide”. Ir é o mandamento intransferível de fazer discípulos que resulta nos frutos
que permanecem. Esse resultado é o que evita experimentar os horrores do inferno.
Vivemos o momento para a grande colheita. Os campos estão brancos
para a ceifa. Mas quando veremos essa colheita? Quando a indiferença ao
discipulado for renunciada e cada membro da PIBS decidir ser parte de um processo
básico, atraente, que agrega valores e ensina a Palavra, que são os PGMs.
O objetivo do PGM é trazer as pessoas para Deus; resgatar aquelas que
precisam e se deixam ser resgatadas, pelo poder do Senhor; e, também, resgatar a
nós mesmos. Somos chamados para povoar o céu e esse trabalho começa com o
serviço da igreja. Os PGMs permitem que todos trabalhem e não tirem suas mãos
do arado.
De seu pastor e amigo,
Washington Luiz da Silva.

Boletim Dominical N° 44
Sobradinho-DF, 28 de outubro de 2018.

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Efésios 3.8,9

“A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as
riquezas insondáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério
que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou”

Canto Congregacional

“Tu és Soberano”

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.

Momento de Oração
1. Suplique ao Senhor que as nossas forças não desfaleçam em face às oposições e
rejeição ao trabalho proposto;
2. Peça ao Senhor que o coração da PIBS esteja preparado e disponível para viver em
comunidade dos “uns aos outros”;
3. Ore por uma visão de crescimento pessoal, em relevância, em envolvimento com as
pessoas, em multiplicação de discípulos.

Consagração de Dízimos e Ofertas
Texto Bíblico

“Agora estou contente (319 HCC)”
Efésios 3.10

“Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos
principados e potestades nos céus”

Mensagem
”A casa da Missão”
Pr. Washington Luiz da silva
Canto Congregacional
“Jesus, Pastor amado (566 HCC)”
1- Jesus, Pastor amado, contempla-nos aqui; 3- Jesus, querido Mestre, ensina-nos a amar,
concede que sejamos um corpo só em ti.
seguindo o teu exemplo, perfeito e singular.
Intrigas e contendas queremos evitar
Oh, quanto carecemos do auxílio teu, Senhor,
e em paz nós desejamos teu culto celebrar.
a fim de que vivamos unidos em amor!
2- Pois, sendo resgatados por ti, ó Salvador,
queremos ser unidos por um fraterno amor,
humildes perdoando as faltas de um irmão,
os fracos ajudando com branda compaixão.

Oração
Poslúdio

4- Se tua igreja toda andar em santa união,
então será bendito o nome de "cristão".
Aquilo que pediste em nós se cumprirá
e assim o mundo inteiro a ti conhecerá.

Instrumental

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental

Instrumental
Atos 2.21

“E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo”

Canto Congregacional

“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.

Oração
Igreja em Ação
Momento de Oração

Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações

1. Agradeça ao Senhor pela salvação disponível para todos;
2. Suplique ao Senhor que todos aproveitem o melhor momento para aceitá-lo como Salvador
e Senhor;
3. Ore para que todos creiam em Jesus.

Recitativo Bíblico

Romanos 3.23; Lucas 13.5

“todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus – se vos não arrependerdes,
todos de igual modo perecereis”.

Canto Congregacional

“Santo é o Senhor”, “Tu és Santo” e
“Em Espírito, em Verdade”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Leitura Bíblica

João 8.32

“E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”

Mensagem
“O convite”
Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional
“Jesus quer entrar hoje em seu coração (256 HCC)”
1- Jesus quer entrar hoje em teu coração
e para sempre ficar,
pois nada o impede de dar-te perdão
quando o deixares entrar.

2- Se abrires a porta do teu coração
e o convidares a entrar,
Jesus te dará seu divino perdão
para contigo habitar.

Já muitas vezes à porta esperou, e agora ele volta a bater,
querendo te dar salvação, paz e amor. Queres a Cristo atender?

Oração
Poslúdio

Instrumental

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Tu és Soberano”

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.

“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.

“Santo é o Senhor”
A Ti erguemos as mãos
nos prostramos em adoração.
Te louvamos, Rei e Senhor
Jesus, excelso Tu és.

Santo é o Senhor
Deus Poderoso
Tua glória enche a Terra.

“Tu és Santo”
“Agora estou contente (319 HCC)”

1- Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem; nem falsa paz, ou vão prazer,
porquanto o salvo tem eterna paz no Salvador, por desfrutar o seu amor.
Vivo feliz com Cristo, ele me satisfaz. Com esse amor do Redentor, agora estou contente.
2- Do mundo as honras para mim perderam seu valor. Já tenho a paz divina, enfim,
servindo ao meu Senhor. E mais feliz, então, serei ao ver a glória do meu Rei.
3- Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem véu,
de quem me resgatou, desejo só aqui viver de um modo que lhe dê prazer.

”Jesus, Pastor amado (566 HCC)”
1- Jesus, Pastor amado, contempla-nos aqui; 3- Jesus, querido Mestre, ensina-nos a amar,
concede que sejamos um corpo só em ti.
seguindo o teu exemplo, perfeito e singular.
Intrigas e contendas queremos evitar
Oh, quanto carecemos do auxílio teu, Senhor,
e em paz nós desejamos teu culto celebrar.
a fim de que vivamos unidos em amor!

2- Pois, sendo resgatados por ti, ó Salvador,
4- Se tua igreja toda andar em santa união,
queremos ser unidos por um fraterno amor,
então será bendito o nome de "cristão".
humildes perdoando as faltas de um irmão,
Aquilo que pediste em nós se cumprirá
os fracos ajudando com branda compaixão.
e assim o mundo inteiro a ti conhecerá.

Tu és Santo, (Tu és Santo). Poderoso, (Poderoso). Tu és digno, (Tu és digno).
De adoração, (De adoração). Eu te sigo, (Eu te sigo). Eu te louvo, (Eu te louvo).
Para sempre, (Para sempre). Te amarei, (Te amarei).
Eu canto e louvo (Ele é meu Senhor, Ele é o Rei dos reis).
Ao Rei que é digno. (Ele é o pai de amor, poderoso Deus).
Eu canto e adoro, (É o Emanuel, Ele é o Grande Eu Sou).
Diante dele eu me prostro (Ele é o cordeiro que me salvou).
E eu canto e louvo. (Ele vivo está, Ele ressurgiu).
Ao Rei que é digno. (Sempre reinará, Ele sempre existiu).
Eu canto e adoro. (Ele é o alfa e ômega o inicio e o fim).
Diante dele eu me prostro.(Salvador e Messias, amigo pra mim).
Príncipe da paz, só por Ele eu viverei.

“Em Espírito, em Verdade”
Em espírito, em verdade
bis
Te adoramos, te adoramos.

}

Rei dos reis e Senhor
bis
Te entregamos nosso viver.

}

Pra te adorar, ó Rei dos reis,
Foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
Meu prazer é te louvar,
Meu prazer é estar nos átrios do Senhor,
Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.

“Jesus quer entrar hoje em seu coração (256 HCC)”
1- Jesus quer entrar hoje em teu coração
e para sempre ficar,
pois nada o impede de dar-te perdão
quando o deixares entrar.

2- Se abrires a porta do teu coração
e o convidares a entrar,
Jesus te dará seu divino perdão
para contigo habitar.

Já muitas vezes à porta esperou, e agora ele volta a bater,
querendo te dar salvação, paz e amor. Queres a Cristo atender?

