Informativo
ANIVERSARIANTES: 15 - Nadir Monteiro de
Oliveira Vieira; 17 - Luciene Ângela do Rêgo
Negreiros; 18 - José Luciano Zeferino; Rosimeire
de Oliveira Meneses; 19 - Magali de Souza Rufino
Calado; 20 - Maria José Duarte Gonçalves.
Casamento: 14 - Natanael e Ana Cláudia.
Parabéns!

ASSEMBLEIA ADMINISTRATIVA: O Pr. WLS
convoca os membros do conselho para a reunião
plenária dia 18/10, às 20h, no templo. No dia 21/
10 será rea lizada a Assembleia regula r, às
1 0h25 min.

MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: O ministério da
família venderá deliciosas marmitas no dia 21 de
outubro após o culto da manhã. Participe!

ÁGAPE DE NATAL: No dia 15 de dezembro,
teremos o nosso Ágape de natal, anote em sua
agenda essa data especial. Será aqui na PIBS, às
20h. Participe!

AGRADECIMENTO: O Ministério de Ação Social
agradece a todos que contribuíram para a realização
do primeiro Sarau Cultural Literário.

RESCALDO DE CALDAS: O Ministério da
Família convida TODOS OS CASAIS para
participarem do “Rescaldo de Caldas”. Será no dia
20 de outubro, às 20h00 na casa da irmã Rosiléia
(Condomínio RK, Conj. Antares, Quadra L Casa
20). Leve um lanchinho para compartilhar.

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
Jeremias12:1-14:10
Jeremias14:11-16:15
Jeremias 16:16-18:23
Jeremias 19:1-21:14
Jeremias 22:1-23:20
Jeremias 23:21-25:38
Jeremias 26:1-27:22

I Tessalonicenses 1:1-2:9
I Tessalonicenses 2:10-3:13
I Tessalonicenses 4:1-5:3
I Tessalonicenses 5:4-28
II Tessalonicenses 1:1-12
II Tessalonicenses 2:1-17
II Tessalonicenses 3:1-1

Escala de Serviços
Neste domingo, 14/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Alessandro e Fabiano
Rosiléia
Neuzanira
Rosileia e Gabriela
Viviane, Dinah e Zuleide
Valdivino e Norma Maria
Daniel, André e Silvia
Guilherme Monteiro e Nadir
Valmi Vieira
Marcos Gomes e Ricardo
Valverde

No Próximo Domingo, 21/10
Nelson e Daniel
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro
Jucilene, Gabriela e Madá
Queomides e Ivone
Valdivino, Henrique e Iron
Silvio Queiroz e Jhonatas
Maria Valdinar
Abelardo e Edson

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

79:1-13
80:1-19
81:1-16
82:1-8
83:1-18
84:1-12
85:1-13

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

24:30-34
25:1-5
25:6-7
25:8-10
25:11-14
25:15
25:16

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
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 - OUTUBRO - 2018

34 % Realizado
0%

01 a 07/10

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

O Professor

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

Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

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

100 %
do orçado

Homenagear o professor é um dever! São pessoas movidas pela
capacidade da reflexão, capazes de criar e construir uma realidade com tomada de
posições, experimentos, corrigindo e inventando a sua realidade na oficina do
saber. Temos exemplos que falam por si sós. Mas, o exemplo de Jesus, Mestre por
excelência, será mais preciso para identificar essa brilhante carreira.
Jesus é exemplo da encarnação da verdade. Essa qualidade identifica o
professor naquilo que ele é. Por isso, “um exemplo vale mais que mil conselhos”.
O professor é a lição que mais apela ao coração do aluno e sua palavra é o peso do
machado que faz penetrar mais fundo na árvore que se quer derrubar. O professor
deve ser alguma coisa para eficientemente dizer alguma coisa. “A Vida do professor
é a vida do seu ensino”.
Jesus é exemplo no servir. Essa qualidade revela o interesse do professor
pelo seu público. Esse interesse amplia os limites, proporciona novas qualificações,
gera mudanças na maneira usual de fazer as coisas. Do interesse emerge o
enriquecimento de novas dinâmicas para o exercício docente. O interesse o motivará
a permanecer ativo, positivo e envolvido o mais que puder.
Jesus é exemplo de compromisso em formar ideais Justos. Os ideais são as
forças impessoais mais poderosas do mundo. O compromisso é como cartas,
mapas, guias para o curso da vida, é como as Polias que içamos objetos, que
elevamos pessoas a níveis mais altos, que firmamos convições fortes, formamos
caracteres maduros. O professor tem o compromisso de preparar seus alunos
moral e espiritualmente, de fazê-los dignos, autênticos e preparados para servir.
Alguns princípios subjacentes ao magistério:
Olhar para longe. As qualificações presentes dos seus alvos não representam
suas possibilidades futuras: aluno indisciplinado hoje poderá ser uma autoridade
amanhã. Dê valor ao contato pessoal. O vínculo é uma necessidade fisiológica:
olhe e escute; toque os seus alunos; veja se há algo de bom neles. Assegure a eles
liberdade de ação.
Jim Rohn disse: “para cada esforço disciplinado há uma retribuição múltipla”.
Tudo a ver com a lei de que o ceifar é proporcional ao semear. Essa é uma verdade
totalmente presente.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 42
Sobradinho-DF, 14 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
Gênesis 1:1,31

“No princípio criou Deus o céu e a terra. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era
muito bom; e foi a tarde e a manhã, o dia sexto.”

Canto Congregacional

“Se Jesus te satisfaz bata palmas” e
“Deus faz crescer o capim”
Coro Infanto-Juvenil

Participação Musical
Momento de Oração

1. Que Papai do Céu abençoe as criancinhas do nosso país para que todas conheçam e aceitem
a Jesus como seu Salvador;
2. Que Papai do Céu abençoe todas as criancinhas para que sejam obedientes e honrem seus
pais;
3. Que Papai do Céu dê sabedoria a todos os pais para que criem seus filhos no temor do
Senhor e equilíbrio em pastorear seus corações.

Consagração de Dízimos e Ofertas
1- Vinde, meninos, vinde a Jesus; Ele
ganhou-vos bênçãos na cruz!
Os pequininos Ele conduz; Oh! vinde
ao Salvador!

“Vinde meninos (HCC)”

3- Que ama os meninos, Cristo voz diz, Ele
quer dar-vos vida feliz.
Para habitar no lindo país, oh, vinde ao
Salvador!

2- Já, sem demora, a todos convém, ir
4- Eis a chamada:”Vinde hoje a Mim!” Outro
caminhando à glória de além;
não há que vos ame assim;
Cristo vos chama, quer vosso bem, oh,
Seu é amor que nunca tem fim, oh! vinde
vinde ao Salvador!
ao Salvador!
Que alegria, sem pecado ou mal, reunir-nos todos, afinal,
Juntos na pátria celestial, perto do Salvador!

Mensagem
“Deus criou o mundo”
Mirian Camargos
Oração
Canto Congregacional
“Quem fez as lindas estrelas”
Quem fez as lindas estrelas? (3x)
Deus nosso Pai.
Quem fez o mar azul, chuá ?(3x)
Deus nosso Pai.
Quem fez você e eu? (3x)

Quem fez as lindas estrelas, as aves que
voam, o céu azul?
Quem fez você e eu? Deus nosso Pai,
Deus nosso Pai.

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental

Instrumental
Lucas 8.24

“Chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos
perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água;
e cessaram, e fez-se bonança.”

Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Momento de Oração

“Mestre, o mar se revolta (408 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações

1. Agradeça a Deus pela vida dos professores;
2. Suplique ao Pai que a Educação seja preservada como seguimento de mudanças da
nação e um trabalho prazeroso para os profissionais;
3. Peça ao Senhor pela saúde física, emocional e espiritual dos professores.

Recitativo Bíblico

Provérbios 9.10

“O temor do Senhor é o princípio da sabedoria; e o conhecimento do
Santo é o entendimento”

Canto Congregacional

“Grande Deus”,“Grande é o Senhor” e
“Em Espírito e em verdade”

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

Lucas 20.21

“...Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e que não consideras a
aparência das pessoas, mas ensinas segundo a verdade o caminho de Deus.”

Mensagem
Canto Congregacional

Pr. Washington Luiz da Silva
“Ó Senhor, vem me dirigir (212 HCC)”

1. Quero buscar e pedir ao senhor
Do seu espírito e seu amor;
E na palavra vou refletir,
Pois suas ordens eu quero cumprir.

Ó senhor, vem me dirigir!
Com fervor quero te seguir
Para hoje e sempre te honrar
E teu amor ao mundo mostrar.

2. Quero louvar e ouvir o senhor,
O seu espírito libertador,
Todo pecado já confessar,
Tudo que tenho lhe dedicar.

3. Quero falar e seguir ao senhor,
Ao seu espírito consolador;
No seu trabalho vou investir
E só a ele amar e servir.

Deus nosso Pai.

Oração
Poslúdio

Instrumental

Oração
Poslúdio

Instrumental

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Se Jesus te satisfaz bata palma”
Se Jesus te satisfaz, bata palmas

Se tem paz no coração, levante a mão

Se Jesus te satisfaz, bata palmas

se já tem Cristo em fé, fique de pé

Cada um no seu cantinho

Podem todos se assentar

Aperte a mão do seu vizinho

Um sorriso vamos dar hahaha

Cante agora bem baixinho

bata palmas outra vez

Bata Palmas outra vez

Se Jesus te satisfaz, bata palmas

Se Jesus te satisfaz, bata palmas

“Deus faz crescer o capim”
Deus faz crescer o capim pim pim

Deus cuida dos passarinhos, piu piu

“Mestre, o mar se revolta (408 HCC)”
1 - Mestre, o mar se revolta,
as ondas nos dão pavor.
O céu se reveste de trevas,
não temos um salvador.
Não te incomodas conosco?
Podes assim dormir,
se a cada momento estamos
bem perto de submergir?

2- Mestre, na minha tristeza
estou quase a sucumbir.
A dor que perturba minha alma,
eu peço-te, vem banir.
De ondas do mal que me encobrem,
quem me fará sair?
Pereço, sem ti, ó meu Mestre;
vem logo, vem me acudir.

As ondas atendem ao meu mandar: “Sossegai!”
Seja o encapelado mar, a ira dos homens, as forças do mal,
tais águas não podem a nau tragar que leva o Senhor,
Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar:
“Sossegai, sossegai; convosco estou para vos salvar,
sim, sossegai.”

Deus não se esquece das flores
dos frutos e do coelhinho
Foi Deus quem fez o galo cócó
A galinha e o pintinho piu piu
O boi, a vaca, o cavalo e o meu bonito
cãozinho au au

“Vinde Meninos (525 HCC)”
1- Vinde, meninos, vinde a Jesus; Ele ganhou-vos bênçãos na cruz!
Os pequininos Ele conduz; Oh! vinde ao Salvador!
Que alegria, sem pecado ou mal, reunir-nos todos, afinal,
Juntos na pátria celestial, perto do Salvador!
2- Já, sem demora, a todos convém, ir caminhando à glória de além;
Cristo vos chama, quer vosso bem, oh, vinde ao Salvador!
3- Que ama os meninos, Cristo voz diz, Ele quer dar-vos vida feliz.
Para habitar no lindo país, oh, vinde ao Salvador!
4- Eis a chamada:”Vinde hoje a Mim!” Outro não há que vos ame assim;
Seu é amor que nunca tem fim, oh! vinde ao Salvador!

“Quem fez as lindas estrelas”
Quem fez as lindas estrelas? (3x)
Deus nosso Pai
Quem fez as lindas estrelas? (3x)
Deus nosso Pai
Quem fez o mar azul, chuá ?(3x)
Deus nosso Pai
Quem fez você e eu? (3x)
Deus nosso Pai

“Grande Deus”

Em Tua presença quero estar
Completo quero me entregar
Dar graças e cantar
Dar graças e cantar
Pois Tu, Senhor, és nosso Criador
Nas Tuas mãos estão a terra e o mar
O universo se ajoelha e louva
Teu nome exaltado é

No esplendor da Tua santidade
É onde eu preciso Te adorar
Ó Rei dos reis, grande Deus!
Jesus eu quero Te aclamar
Com alegria Te louvar
Enquanto eu viver
Enquanto eu viver

“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.

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

}

Rei dos reis e Senhor
bis
Te entregamos nosso viver.

}

Quem fez as lindas estrelas, as aves que
voam, o céu azul?
Quem fez você e eu? Deus nosso Pai,
Deus nosso Pai

3- Mestre, chegou a bonança.
Em paz vejo o céu e o mar.
O meu coração vive em calma
que não poderá findar.
Fica comigo, meu Mestre,
dono da terra e céu,
e assim chegarei bem seguro
ao porto, destino meu.

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.

“Ó Senhor, vem me dirigir (212 HCC)”

