
Boletim Dominical N° 04
Sobradinho-DF, 27 de janeiro de 2019.

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 - JANEIRO - 2019

0 %
100 %

do orçado

Informativo

Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

ANIVERSARIANTES: 27- Ronaldo José
da Rocha; Rosângela Santos de Barros
André; 28- Arlete Almeida Alves; Izaque
André do Nascimento; 29- Amilcar Pinheiro
da Silva; 01- Fernanda Ribeiro da Silva
Teles; 02- Lessandra de Mendonça.
Casamento: 02- José Luciano e Edna
Oliveira; Gerardo Frutuoso e Lessandra
Parabéns!

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 delicioso lanche para

todos. Esperamos por vocês.

ATIVIDADES REGULARES

EXPEDIENTE

01 a 20/01

Neste domingo, 27/01 No Próximo Domingo, 03/02

Gênesis 46:1-47:31
Gênesis 48:1-49:33
Gênesis 50:1; Êx. 2:10
Êxodo 2:11-3:22
Êxodo 4:1-5:21
Êxodo 5:22-7:25
Êxodo 8:1-9:35

Mateus 15:1-28
Mateus 15:29-16:12
Mateus 16:13-17:13
Mateus 17:14-27
Mateus 18:1-22
Mateus 18:23-19:12
Mateus 19:13-30

Salmo 19:1-14
Salmo 20:1-9
Salmo 21:1-13
Salmo 22:1-18
Salmo 22:19-31
Salmo 23:1-6
Salmo 24:1-10

Provérbios 4:14-19
Provérbios 4:20-27
Provérbios  5:1-6
Provérbios  5:7-14
Provérbios 5:15-21
Provérbios 5:22-23
Provérbios  6:1-5

Alicerce, Coluna e Teto

Três elementos são indispensáveis numa construção: Ninguém levanta
uma casa sem um alicerce que a suporte e não a deixa sem colunas de sustentação;
e não se residirá ali ao relento, porque não se fez o teto. Creio que concordamos
nesse ponto! Esses elementos, também, são vistos na Escola Bíblica Dominical
(EBD), por se tratar de uma Escola Orientadora da fé, do caráter cristão, da família
cristã...

Para 2019, a EBD tem por objetivo revelar essa peculiaridade na construção
de vidas, no aspecto moral, espiritual, social, bem como, promover profundas
transformações “pela renovação do entendimento”. Por isso, a EBD é alicerce para
a criança, coluna do jovem e teto da família.

É a EBD alicerce para a criança. Criar filhos, desde a sua primeira infância
na EBD, é oferecer fundamento seguro para a construção da fé, do conhecimento;
é proporcionar desde cedo capacidade para sedimentar princípios doutrinários,
valores espirituais de família e de vida. A Escola da Bíblia ajuda a família criar filho
para Deus e não para o mundo.

É a EBD coluna do jovem. O que acontece com a geração de jovens cristãos
que admite a iniquidade como coisa de menor importância e vive no mal ou na
aparência do mal? O que mantém o jovem em pé e não o deixa dobrar-se à apostasia,
à vergonha do Evangelho, ao jugo desigual de amizades, ou abandonar a igreja é o
seu vínculo com a Palavra de Deus, e isso, também acontece no compartilhamento
da EBD, coluna de sustentação da fé.

É a EBD teto para a família. Uma cruel realidade no Brasil é a ausência de
tetos para as famílias. Neles, as pessoas se abrigam, se aquecem e se protegem; e
sempre que saem para suas atividades, anseiam voltar para debaixo do teto. A EBD
deve produzir esse sentimento e pensamento. As famílias devem desejar esse
rochedo, pois é abrigo e proteção da fé. A família  deve levar a sério a EBD.

Alicerce, Coluna e Teto são três importantes elementos para a construção
da família que deseja crescer e projetar o Reino de Deus em dias tão difíceis como o
nosso.

           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!

Alessandro e Nelson
Rosiléia
Letícia
Patrícia e Joel
Jucilene, Lorena e Madá
Joaquim e Evenita
Valdivino, Vanessa e Mikaella
Maria C. e Paulo J. / Silvio e Paulo J.
Welida
Marcelo Rodrigues e Alessandro

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:

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.

ENCONTRO DA FAMÍLIA: Será dia 16/
02/2019, na Chácara Pôr do Sol. Inscrições
até o dia 10/02 com Clênia, Lourdes,
Valdivino e Mateus. A entrada e almoço
serão no valor de R$15,00 e crianças até 7
anos pagam meia. Colabore com o nosso
café da manhã coletivo e bebidas para o
almoço. Participe!

FESTA DO PEQUI: Próximo sábado, dia
02 de fevereiro, às 12h, na Quadra de
Esportes da PIBS, realizaremos a FESTA DO
PEQUI. Cada família faz a sua panelada de
Pequi, traz juntamente com seus talheres ,
bebidas e faremos a Festa. Compartilhe e
venha!

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

62%  Realizado



ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19hManhã - 9h

Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo Culto
Prelúdio Instrumental
Recitativo Bíblico Isaías 37.16

Canto Congregacional “Oh, vinde adorar! (001 HCC)”

Oração Visitante, Bens e Vidas
Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Participação Musical Coro Feminino
Momento de Oração
Participação Musical Coro Feminino
Leitura Bíblica  Salmo 18:49

Canto Congregacional “Eu te louvarei meu bom Jesus”, “Deus, somente Deus”
e “Ao único que é digno”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Culto Infantil ( Crianças de 4 a 8 anos)
Mensagem     “Nosso relacionamento com Deus” M.M. Renan Guedes Hart
Canto Congregacional “Jesus, essência do louvor”

Oração
Poslúdio Instrumental

Processional                      Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo Culto
Igreja em Ação Ministério de comunicações
Prelúdio Instrumental
Canto Congregacional “Doce Nome”

Recitativo Bíblico Mt 12.37; Lc 24.8; I Pd 1.25

Motivos de Oração

Consagração de Dízimos e Ofertas “Oh, vinde adorar! (001 HCC)”
Texto Bíblico Deuteronômio 31.12

Mensagem   “EBD :Alicerce da criança, Coluna do Jovem, Teto da Família” Rosiléia Alves
Canto Congregacional “Livro Santo (215 HCC)”

Oração
Poslúdio Instrumental

“Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado - lembrarem-
se das suas palavras - porque a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra

que entre vós foi evangelizada.”

"Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre
todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra."

1.   Que em 2019 sejamos discípulos transformados pela Graça de Deus, em comunhão com os
       irmãos e com a igreja local;

2.  Que sejamos uma Igreja Viva , um local de Adoração a Deus e ensino da Palavra;

3. Que tenhamos convicção que a  EBD é uma oportunidade única de estudar a Bíblia, um
       instrumento de crescimento espiritual para toda família; “... eu  te louvarei entre as nações, ó Senhor; cantarei louvores ao teu nome.”

“Ajunta o povo, homens, mulheres, e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas
portas, para que ouçam, e aprendam, e temam ao Senhor , vosso Deus, e tenham cuidado de

fazer todas as palavras desta Lei.”

1- Livro santo, Sagrada Escritura,
és a firme Palavra de Deus,
que não muda, jamais envelhece
e transmite mensagem do céu.

És espelho, martelo e espada;
és o amigo melhor do cristão.
Livro santo, Divina Palavra,
fortaleza do meu coração.

2- Bíblia  santa, és a luz no caminho
deste mundo enganoso e carnal;
iluminas meus passos pra sempre,
dando força e vigor perenal.

3- És de Deus a mensagem sagrada,
que proclama de Cristo o perdão;
com promessas preciosas, tão lindas,
de levar-me à celeste mansão.

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.

Quando o som  se vai tudo se
desfaz, eu me achego a Ti,

Para dar-te, ó Deus, algo de valor,
que alegre a Ti,

Dar-te-ei mais que uma canção, pois
a música em si, não é o que queres

de mim.
Tu sondas meu interior, sabes tudo

que sou   e queres meu coração.

Não sei explicar teu grandioso amor,
tu mereces mais.

Pobre, fraco sou, mais o que tenho é
teu, Minha vida dou.

Dar-te-ei mais que uma canção, pois
a música em si,

Não é o que queres de mim.
Tu sondas meu interior, sabes tudo

que sou e queres meu coração.

Quero adorar-te com minha alma,
És o meu Salvador, a essência do meu louvor.

Perdão, Senhor é o que mais quero,
És o meu Redentor e a essência do meu louvor.

1- Oh, vinde adorar o excelso e bom Deus,
Senhor soberano da terra e dos céus,
que reina  supremo, envolto na luz,
e que se revela em Cristo Jesus!

2- Nos astros do céu, na terra e no mar,
a glória divina podeis contemplar.
A gota de orvalho, o fruto e a flor
proclamam constantes o seu grande autor.

3- A Deus, nosso Pai, ao Filho de amor,
ao Santo Espírito, o Consolador,
com vozes erguidas, em todo o lugar.
ao Deus Trino e santo, oh, vinde adorar!



Noite - 19h
“Oh, vinde adorar! (001 HCC)”

“Eu te louvarei meu bom Jesus”

“Deus, somente Deus”

“Ao único que é digno”

“Jesus, essência do louvor”

Manhã - 10h25min

“Doce Nome”

“Oh quão lindo esse nome é”

“Oh, vinde adorar (001 HCC)”

“Livro Santo (2015 HCC)”

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

1- Oh, vinde adorar o excelso e bom Deus,
Senhor soberano da terra e dos céus,
que reina  supremo, envolto na luz,
e que se revela em Cristo Jesus!

2- Nos astros do céu, na terra e no mar,
a glória divina podeis contemplar.
A gota de orvalho, o fruto e a flor
proclamam constantes o seu grande autor.

3- A Deus, nosso Pai, ao Filho de amor,
ao Santo Espírito, o Consolador,
com vozes erguidas, em todo o lugar.
ao Deus Trino e santo, oh, vinde adorar!

Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal,  invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus    (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

Deus, somente Deus, é criador da terra e dos céus.
Toda a glória do viver só deve pertencer a Deus, somente a Deus.
Deus, somente Deus, é quem revela a nós os planos seus
e não se pode alterar o plano singular de Deus, somente Deus.
Deus, somente Deus, merece ter um trono lá nos céus.
Que toda criatura dedique o seu louvor a Deus, somente a Deus.

Deus, somente Deus, concederá a glória aos que são seus.
Desejamos habitar em nosso eterno lar com Deus, somente Deus.
Deus, somente Deus, merece ter um trono lá nos céus.
que toda criatura dedique o seu louvor a Deus, somente a Deus.

que toda criatura dedique o seu louvor a Deus, somente a Deus.

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.

1- Livro santo, Sagrada Escritura,
és a firme Palavra de Deus,
que não muda, jamais envelhece
e transmite mensagem do céu.

És espelho, martelo e espada;
és o amigo melhor do cristão.
Livro santo, Divina Palavra,
fortaleza do meu coração.

2- Bíblia  santa, és a luz no caminho
deste mundo enganoso e carnal;
iluminas meus passos pra sempre,
dando força e vigor perenal.

3- És de Deus a mensagem sagrada,
que proclama de Cristo o perdão;
com promessas preciosas, tão lindas,
de levar-me à celeste mansão.

És Tu única razão da minha adoração ó, Jesus!
és Tu única esperança que anelo ter ó, Jesus!

Confiei em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado.
hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei.

Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus.
Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei.

Eu te louvarei, te glorificarei, Eu te louvarei, meu bom Jesus.

1- Oh, vinde adorar o excelso e bom Deus,
Senhor soberano da terra e dos céus,
que reina  supremo, envolto na luz,
e que se revela em Cristo Jesus!

2- Nos astros do céu, na terra e no mar,
a glória divina podeis contemplar.
A gota de orvalho, o fruto e a flor
proclamam constantes o seu grande autor.

3- A Deus, nosso Pai, ao Filho de amor,
ao Santo Espírito, o Consolador,
com vozes erguidas, em todo o lugar.
ao Deus Trino e santo, oh, vinde adorar!


