Informativo
ANIVERSARIANTES: 04- Nicolas David
Lopes Monteiro; Zuleide Bezerra de Souza;
06- José Adelmo Ramos Calado; 07- Alice
Naves Lôbo; Francisco das Chagas Souza;
08- Fabiane Naves Silva; Pr. José Jeremias
Fonseca de Oliveira; Pedro Ramos Motta e
Oliveira; 09- Edson Pereira Nascimento.
Casamento: 04- Pr. José Jeremias e Maria
de Fátima; 08- Cleidson Roosevelt e
Raphaelle. Parabéns!
JUVENTUDE: Atenção Juventude! hoje,
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.

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!
DOE ALIMENTOS: O segundo domingo,
de cada mês, foi reservado para
recolhimento de alimentos para o
Ministério de Ação Social. Participe da
Campanha no domingo dia 10/02/2019.
LEITURA BÍBLICA: O Pr. Washington
Luiz parabeniza a todos que aceitaram o
desafio de ler o Livro de Daniel, e o leram.
Agora, renova o desafio para a leitura do
Evangelho de Lucas, que tem 24 capítulos.
Desafio Lançado, Participe!

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

Êxodo
Êxodo
Êxodo
Êxodo
Êxodo
Êxodo
Êxodo

10:1-12:13
12:14-13:16
13:17-15:18
15:19-17:7
17:8-19:15
19:16-21:21
21:22-23:13

Mateus 20:1-28
Mateus 20:29-21:22
Mateus 21:23-46
Mateus 22:1-33
Mateus 22:34-23:12
Mateus 23:13-39
Mateus 24:1-28

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 03/02

No Próximo Domingo, 10/02

¨Assessoria Culto: Alessandro e Nelson
¨Assessoria EBD: Rosiléia
Oliene
¨Berçário 1:
Letícia
Dinalva
¨Culto Infantil 4 a 8:Daiane e Iron
Tânia Naves e Fernando
¨Culto Infantil 1 a 3: Jucilene, Lorena e Madá
Viviane, Zuleide e Diná
¨Diáconos:
Joaquim e Evenita
Queomides e Raimunda
¨Projeção/Transm.: Valdivino, Vanessa e Mikaella
Silvia, Lucas Teixeira e André
¨Introdução:
Maria C. e Paulo J. / Silvio e Paulo J. Magali e Ruth
¨Recepção:
Welida
Jhonatas
¨Segurança:
Marcelo Rodrigues e Alessandro
Ismeraldo e Marivan

25:1-15
25:16-22
26:1-12
27:1-6
27:7-14
28:1-9
29:1-11

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

6:6-11
6:12-15
6:16-19
6:20-26
6:27-35
7:1-5
7:6-23

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
Email: pibsobradinho@gmail.com

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!

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

O Altíssimo Reina!
“... Até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos
homens e o dá quem quer.” (Daniel 4:32)
A origem do nome Babilônia vem de Babel (Gênesis 11). O povo quis
construir uma torre alta que topasse no céu. Queriam fama e glória. Não queriam ser
espalhados pela terra. Babel é uma tentativa humana de instalar um governo sem a
presença e intervenção de Deus. Babel revela o conteúdo do coração humano
egoísta, arrogante e repleto de mania de grandeza. Mas Deus estava vendo os
intentos humanos e muito se irou contra a rebelião de suas criaturas. Deus interveio
criando línguas diferentes de tal modo que as pessoas não se entendiam, assim
Deus os dispersou pela terra. O nome Babel significa confusão e, ao que parece,
Nabucodonosor assimilou bem essas origens.
Nabucodonosor foi o rei mais poderoso da Babilônia. Era um homem
violento e fez da violência sua estratégia para conquistar reinos, destruir cidades,
saquear tesouros, escravizar pessoas, matar reis e outras barbaridades. Humanamente
falando, não havia ninguém que pudesse deter este governante terrível, poderoso,
orgulhoso e arrogante.
Entre os cativos da Babilônia estava Daniel, um jovem temente a Deus que
chegou ao governo de Nabucodonosor. Através da vida de Daniel e seus três
amigos o rei ficou sabendo que “...o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos
homens”. Deus se revelou a Nabucodonosor em sonhos. O segundo sonho do rei
falava do juízo de Deus sobre a sua vida, tirando-o do trono e fazendo dele um
animal para viver no campo até que ele aprendesse que “...o Altíssimo tem domínio
sobre o reino dos homens e o dá a quem quer” (Daniel 4:26,32). No final do tempo
determinado por Deus, Nabucodonosor recuperou a sanidade mental e reconheceu
o domínio eterno de Deus ao confessar que “...todas as suas obras são verdadeiras,
e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba” (Daniel
4:37).
Incrível como esta história é atual! Qualquer semelhança com a história
moderna não é mera coincidência. Mas o fato real é: existe um Deus que tudo vê; Ele
colocará um ponto final nos desígnios humanos e estabelecerá o Seu Reino!
Raquel Alcantara
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Boletim Dominical N° 05
Sobradinho-DF, 03 de fevereiro de 2019.

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
Lucas 9.10,11

“Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo, e
retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida;
mas as multidões ficaram sabendo, e o seguiram. Ele as acolheu, e falava-lhes acerca do Reino de
Deus, e curava os que precisavam de cura.”

Canto Congregacional
Grande e Glorioso é o nosso Deus
Nele a nossa confiança está
Ele é capaz de nos libertar
Nele a nossa esperança está
Glória e honra, força e poder
Pertencem a Ele, por todo sempre
Todo o louvor, e adoração são Dele
Para sempre

“Grande e Glorioso”

Deus no controle está
Ele não nos deixará
Nada impossível é
Deus reina pra sempre

Motivos de Oração
1. Suplique ao Senhor para que sejamos uma igreja, potencialmente, acolhedora;
2. Ore por um estilo de vida comunitário, que nos leve a sentir e viver a alegria pelo irmão;
3. Clame ao Senhor para que nos ajude a colocar em prática os valores do reino de Deus que
idealizam e realizam a igreja.

Leitura Bíblica

II Crônicas 29.31

"Trazei sacrifícios e ofertas em ação de graças à casa do Senhor"

“Não sou meu (435 HCC)”
Romanos 15.7

“Portanto recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para glória de Deus”

Mensagem
“Vida bíblica de uma Igreja Acolhedora”
Canto Congregacional
Vem e sopra sobre nós teu sopro,
reunidos neste ajuntamento,
honra e santifica este momento
com a tua Igreja que é teu povo.

Pr. Washington Luiz da Silva
“Ajuntamento”

Faz teu rio de paz correr no meio
destes que por fé vem bendizer-te
e a uma voz oferecer-te
seus louvores, súplicas e anseios.

Instrumental
Salmo 18.46

Canto Congregacional

“Aclame ao Senhor”

Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor.
Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor.
Com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre Te adorarei.
Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos.
Poder, majestade e louvores ao Rei.
Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome.
Alegre te louvo por Teus grandes feitos,
firmado estarei, sempre Te amarei.
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim.

Oração
Igreja em Ação
Palavra da Juventude
Tema
Divisa

Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações

“Portanto, vós os conhecereis pelos frutos."

Legado
Mateus 7.20

Motivos de Oração
1. Ore por quebrantamento e pelo mover do Espírito Santo na vida da juventude;
2. Suplique ao Senhor perdão dos pecados e por uma vida irrepreensível;
3. Ore por uma juventude que possa desenvolver uma vida cristã, que marque gerações futuras.

Leitura Bíblica

Jeremias 10.6

“... Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor; tu és grande, e grande é o poder
do teu nome."

Canto Congregacional
“Grande e Glorioso”, “Grande Deus” e “O Grande Deus”
Oração de Gratidão
Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Culto Infantil ( Crianças de 4 a 8 anos)
Mensagem
M.M. Renan Guedes Hart
Canto Congregacional
“Amor Maior”
Tua Santidade é grande, teu amor imensurável.
Tuas palavras, dentro em mim, me fazem ver que eu sou teu. (2x)
Te adorarei, te bendirei, és para mim Amor maior, és para mim amor melhor. (2x)

Tu és o Senhor de toda glória,
Hoje e sempre como foste outrora,
no correr da história revelando teu amor
Deus, bendito Rei e Salvador. (bis)

Oração
Poslúdio

Instrumental

"O Senhor vive! Bendita seja a minha Rocha! Exaltado seja Deus, o meu Salvador!"

Maravilhoso é o nosso Deus
Nele a nossa confiança está
Não há o que temer ele é conosco
Nele a nossa esperança está

Aleluia, aleluia Deus reina
Aleluia, aleluia Deus reina (pra sempre)

Consagração de Dízimos e Ofertas
Texto Bíblico

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

Em teus braços eu me aconchego Tua doce voz me leva a descansar.
Tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. (2x)
Amor maior não há. Amor melhor não há (4x)

Instrumental

Oração
Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min

“Aclame ao Senhor”

“Grande e Glorioso”
Grande e Glorioso é o nosso Deus
Nele a nossa confiança está
Ele é capaz de nos libertar
Nele a nossa esperança está
Glória e honra, força e poder
Pertencem a Ele, por todo sempre
Todo o louvor, e adoração são Dele
Para sempre

Maravilhoso é o nosso Deus
Nele a nossa confiança está
Não há o que temer ele é conosco
Nele a nossa esperança está
Deus no controle está
Ele não nos deixará
Nada impossível é
Deus reina pra sempre

Aleluia, aleluia Deus reina
Aleluia, aleluia Deus reina (pra sempre)

“Não sou meu (435 HCC)”
1- Não sou meu. Por Cristo salvo,
que por mim morreu na cruz,
eu confesso alegremente
que pertenço ao bom Jesus.

3- Não sou meu. A ti confio
tudo quanto chamo meu.
Tudo em tuas mãos entrego,
pois, Senhor, sou todo teu.

Não sou meu; oh, não sou meu! Bom Jesus, sou todo teu.
O que tenho e sou entrego; ó Senhor, sou todo teu.
2- Não sou meu. Por Cristo salvo,
pois seu sangue derramou
e da pena do pecado
a minha alma resgatou.

4- Não sou meu. Oh, santifica
tudo quanto sou, Senhor!
Do egoísmo e da vaidade
livra-me, meu Salvador.

“Ajuntamento”
Vem e sopra sobre nós teu sopro,
reunidos neste ajuntamento,
honra e santifica este momento
com a tua Igreja que é teu povo.

Noite - 19h

Faz teu rio de paz correr no meio
destes que por fé vem bendizer-te
e a uma voz oferecer-te
seus louvores, súplicas e anseios.

Tu és o Senhor de toda glória,
Hoje e sempre como foste outrora,
no correr da história revelando teu amor
Deus, bendito Rei e Salvador. (bis)

Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor.
Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor.
Com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre Te adorarei.
Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos.
Poder, majestade e louvores ao Rei.
Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome.
Alegre te louvo por Teus grandes feitos,
firmado estarei, sempre Te amarei.
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim.

“Grande Glorioso”
Grande e Glorioso é o nosso Deus
Nele a nossa confiança está
Ele é capaz de nos libertar
Nele a nossa esperança está
Glória e honra, força e poder
Pertencem a Ele, por todo sempre
Todo o louvor, e adoração são Dele
Para sempre

Maravilhoso é o nosso Deus
Nele a nossa confiança está
Não há o que temer ele é conosco
Nele a nossa esperança está
Deus no controle está
Ele não nos deixará
Nada impossível é
Deus reina pra sempre

Aleluia, aleluia Deus reina
Aleluia, aleluia Deus reina (pra sempre)

“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

“O Grande Deus”
Excelso, sublime, eterno e digno de louvor. O grande Deus que fez os céus
e tudo que há na terra. Glorioso, divino, supremo e tem todo o poder
e a sua glória enche os céus, diante dele as trevas caem.
É Rei dos reis, eternamente a sua força é nossa força
o seu amor e a sua graça ultrapassam a razão.

“Amor Maior”

