
Boletim Dominical N° 03
Sobradinho-DF, 20 de janeiro de 2019.
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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 - JANEIRO - 2019

0 %
100 %

do orçado

Informativo

Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

ANIVERSARIANTES: 20- Vinícius Costa
e Silva; 21- Miriã Gomes de Holanda Lopes;
22- Vicente Alves dos Santos; 23-
Alexandra Rodrigues Nogueira; Billy Jack
Oliveira Correa; 24- Lucas Nascimento
Diniz; 26- Dirley Sérgio de Melo.
Casamento: 21- Fabiano e Maria de
Lourdes. Parabéns!

DOE ALIMENTOS: O segundo domingo,
de cada mês, foi reservado para
recolhimento  de alimento para o Ministério
de Ação Social. Participe da Campanha no
domingo dia 10/02/2019.

ATIVIDADES REGULARES

EXPEDIENTE

01 a 13/01

Neste domingo, 20/01 No Próximo Domingo, 27/01

Gênesis 32:13-34:31
Gênesis 35:1-36:43
Gênesis 37:1-38:30
Gênesis 39:1-41:15
Gênesis 41:16-42:17
Gênesis 42:18-43:34
Gênesis 44:1-45:28

Mateus 11:7-30
Mateus 12:1-21
Mateus 12:22-45
Mateus 12:46-13:23
Mateus 13:24-46
Mateus 13:47-14:12
Mateus 14:13-36

Salmo 14:1-7
Salmo 15:1-6
Salmo 16:1-11
Salmo 17:1-15
Salmo 18:1-15
Salmo 18:16-36
Salmo 18:37-50

Provérbios 3:19-20
Provérbios 3:21-26
Provérbios 3:27-32
Provérbios 3:33-35
Provérbios   4:1-6
Provérbios   4:7-9
Provérbios 4:10-13

Amar sem diferença

O desafio de Jesus de amar a Deus é mais do que suficiente para cativar
nossos pensamentos. Então, Ele acrescenta a simples ordem: “Ame o seu próximo
como a você mesmo”. Para ilustrar esse ensino, Jesus conta uma história que
surpreendeu os seus ouvintes fariseus, no relato da parábola do bom samaritano,
que foi o herói de uma ocorrência, de uma vítima de assalto com agressão física.

Jesus deixou claro com essa parábola que não há limites para o nosso
amor. Por isso, contrasta o ensino que ratifica a objeção aos inimigos e mostra o
caminho nobre para lidarmos com a oposição: “Vocês ouviram o que foi dito: ame o
seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem
pelos que vos perseguem” (Mt 5.43,44). O próximo é todo aquele está ao seu alcance.

Amar ao próximo parece simples para você? Faz-se necessário tratarmos
desse assunto, sobre um verdadeiro amor aos nossos irmãos, amigos e inimigos?
Como dependemos de Deus para obtermos o poder de amar, sem diferenças! Por
que entre nós existem aqueles que, por tão pouco, se revelam indiferentes, com
brigas, com palavras ofensivas, com sentimentos de inimizades?

Quando decidimos limitar a extensão do nosso amor, quando escolhemos
nos opor aos nossos irmãos, quando resolvemos não nos importar com a essência
do culto que prestamos a Deus e o realizamos com as manchas da contrariedade, da
rejeição, do desprezo, da humilhação do outro, estamos nos afastando do tipo
divino do amor que Jesus nos ensinou a vivê-lo.

Devemos fugir desse maléfico tipo de amor e até mesmo, da sua aparência.
Há um empobrecimento moral e espiritual nos relacionamentos da igreja e da família,
quando permitimos essa fragilidade em algo tão genuíno, que é o amor mencionado
entre nós. O amor de Deus é amplo, sem validade de data e independe das
circunstâncias. Deus nos desafia a dependermos dele para obter o poder de amar, e
amar a luz da sua graça inspiradora.

Afirmo que: “o Deus de constância e de consolação vos dê o mesmo
sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus” (Rm 15.5).

           De seu pastor e amigo
    Washington Luiz da Silva

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!

Valmi e Ana Cláudia
Rosiléia
Robertina
Patrícia e Joel

Edson e Eufrosina
Sílvia, Lucas Teixeira e André
Valdivino e Silvio
Olinda
Queomides e Dájames

Fabiano e Bruno
Oliene
Neuzanira
Vanessa e Pedro

Isaque André e Norma Maria
Ricardo, Iron e Ana Clara
Bruno e Helma
Ruth
Antônio Cruz e Elisaldo

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
Site: www.pibsobradinho.org.br
Email: pibsobradinho@gmail.com

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

FÉRIAS: Na próxima semana, do dia 22 a

31/01/2019, o Pr. Washington Luiz viaja para

Maceió/AL.

JUVENTUDE: Atenção Juventude! No dia

03/02/2019, à noite, teremos o culto de

abertura das atividades 2019. Estamos

preparando várias novidades. Convide

amigos, teremos um delícioso lanche para

todos. Esperamos por vocês.

EBD: No mês de janeiro teremos classe
única e os estudos serão sobre os Princípios
de Relacionamento de Jesus.

Email do Min. de Comunicações: comunicacoes@pibsobradinho.org.br

52% Realizado



ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19hManhã - 9h

Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo Culto
Prelúdio Instrumental
Recitativo Bíblico João 16.33

Momento de Oração

Canto Congregacional “Descansarei”
Oração Visitante, Bens e Vidas
Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Momento de Oração

Recitativo Bíblico I Pedro 5.7,10

Canto Congregacional “Deus cuida de mim”, “Confiarei”
e “Oh quão lindo esse nome é”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Culto Infantil ( Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico Mateus 11.28-30

Mensagem           “Aprendendo a lidar com as aflições da vida” Jane Farias
Canto Congregacional “Deus cuidará de ti (33 HCC)”

Oração
Poslúdio Instrumental

Processional                      Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo Culto
Palavra de abertura EBD
Canto Congregacional “Este é o dia do Senhor (226 HCC)
Recitativo Bíblico Filipenses 4.8

Motivo de Oração

Palestra:“Ame a Deus de todo o seu entendimento e de todas as suas forças” Rosiléia Alves
Canto congregacional “Poder do Teu amor”
Oração
Recitativo Bíblico Lucas 10.25-37
Motivo de Oração

Palestra:            “Ame a todos como você ama o seu próximo”            Mateus Monteiro
Oração
Igreja em Ação Ministério de comunicações
Consagração de Dízimos e Ofertas “Descansando no Poder de Deus (330 HCC)”
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

Canto Congregacional “Cantarei Teu amor pra sempre”

4. Leitura e aprovação da Ata
Oração
Encerramento
Poslúdio Instrumental

“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.”

“Tenho vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom
ânimo, eu venci o mundo.”

1.    Que aprendamos a lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade;
2.    Que possamos buscar a Deus  em  meio às  nossas aflições.

“Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós - E o Deus de toda
a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um

pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês.”

1.  Ore para aprendamos a direcionar os nossos pensamentos para Deus.

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas

2. Outros assuntos
3. Parecer da Comissão de Membros

1.     Que a paz de Cristo habite em nossos corações em todo o tempo;
2.      Que possamos nos alegrar no Senhor em todas as circunstâncias.

1.    Ore pela convivência fraternal que una as diferenças na vida da Igreja.

“Vinde  a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre
vós o meu jugo  e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e achareis descanso

para vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve.”

1- Aflito e triste coração,
Deus cuidará de ti.

Tens nos seus braços proteção.
Deus cuidará de ti.

Deus cuidará de ti,
tudo ele vê, tudo provê.

Sim, cuidará de ti,
Deus cuidará de ti.

2- Na dor cruel, na provação,
Deus cuidará de ti.

Socorro dá e direção.
Deus cuidará de ti.

3- Os seus tesouros te dará,
Deus cuidará de ti.

Com bênçãos mil te cobrirá,
Deus cuidará de ti.

Dos montes corre para o mar, Teu rio de amor por mim.
Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar.
Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos.
Teu amor me alcança e me faz louvar-Te.

Cantarei Teu amor pra sempre! (4x)
Meu coração exulta, de alegria eu canto.
Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a Tua alegria.



Noite - 19h
“Descansarei”

“Deus cuida de mim”

“Confiarei”

“Oh quão lindo esse nome é”

“Deus cuidará de ti (33 HCC)”

Manhã - 10h25min

“Este é o dia do Senhor (226 HCC)”

“Poder do Teu amor”

“Descansando no poder de Deus (330 HCC)”

“Cantarei Teu amor pra sempre”

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.

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.

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- 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.

2- Sempre avante vou, bem contente estou,
descansando no poder de Deus.
Tudo hei de vencer pelo seu poder
descansando no poder de Deus.

3- Não recearei, nada temerei,
descansando no poder de Deus.
Tenho paz e amor junto a meu Senhor,
descansando no poder de Deus.

1- Este é o dia do Senhor,
    de descanso e de louvor.
    A semana já passou,
    o Senhor guiou-nos bem;
    o seu povo se lembrou
    que, reunido, bênçãos tem,
    que, reunido, bênçãos tem.

2 - Dá-nos hoje a tua paz
bênção que nos satisfaz!
Vimos te pedir perdão,
ó amado Redentor.
Mostra tua compaixão
ao contrito pecador,
ao contrito pecador.

3- Paz e glória lá dos céus
    manifesta já, ó Deus.

Desejamos te louvar,
tua graça aqui sentir;
neste culto reforçar
esperanças do porvir,
esperanças do porvir.

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.

Se na vida não tens direção
é preciso tomar decisão.
Eu sei que existe alguém que me ama
Ele quer me dar a mão.
Se uma porta se fecha aqui
outras portas se abrem ali.
Eu preciso aprender mais de Deus
porque ele é quem cuida de mim,
Deus cuida de mim.

Eu preciso aprender um pouco aqui.
Eu preciso aprender um pouco ali.
Eu preciso aprender mais de Deus,
porque ele é quem cuida de mim.
Se uma porta se fecha aqui
outras portas se abrem ali.
Eu preciso aprender mais de Deus
porque ele é quem cuida de mim,
Deus cuida de mim.

Deus cuida de mim, na sombra das suas asas Deus cuida de mim, eu amo a sua casa
E não ando sozinho não estou sozinho, pois sei: Deus cuida de mim.

Confiarei em Ti, Senhor,
minha esperança está em Ti,
não há maior prazer do que saber
que o meu Deus cuida de mim.

Meu futuro está seguro em suas mãos,
não importa a circunstância
permanecerei firmado nas promessas
que o Senhor me fez.

Confiarei em Ti. (x5)

Eu não tenho que andar ansioso
se vou ter o que comer ou vestir,
se o Senhor veste os lírios do campo,
o que mais não fará por mim?

Eu não tenho que andar preocupado
com os cuidados e males do amanhã,
pois até aqui o Senhor me sustentou.

No início eras a palavra
Um com Deus, o Altíssimo
O mistério de Tua glória
Cristo, em Ti se revelou

Oh, quão lindo esse nome é
Oh, quão lindo esse nome é
O nome de Jesus, meu Rei

Oh, quão lindo esse nome é
Maior que tudo ele é
Oh, quão lindo esse nome é
O nome de Jesus

Deixou o céu para buscar-nos
Veio pra nos resgatar
Amor maior que o meu pecado
Nada vai nos separar

Oh, quão maravilhoso é
Oh, quão maravilhoso é
O nome de Jesus, meu Rei

Oh, quão maravilhoso é
Maior que tudo ele é
Oh, quão maravilhoso é
O nome de Jesus

A morte venceste
O véu Tu rompeste
A tumba vazia agora está
O céu Te adora
Proclama Tua glória
Pois ressuscitaste e Vivo Está

És invencível
Inigualável
Hoje e pra sempre reinarás
Teu é o reino
Tua é a glória
Acima de todo nome está

Poderoso esse nome é, Poderoso esse nome é
O nome de Jesus, meu Rei, Poderoso esse nome é
Mais forte que tudo é, Poderoso esse nome é
O nome de Jesus Poderoso esse nome é
O nome de Jesus

Dos montes corre para o mar, Teu rio de amor por mim.
Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar.
Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos.
Teu amor me alcança e me faz louvar-Te.

Cantarei Teu amor pra sempre! (4x)
Meu coração exulta, de alegria eu canto.
Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a Tua alegria.


