Informativo
ANIVERSARIANTES: 26- Alex Lima André;
Marcos Nascimento Gomes; Norma Maria
Ferreira de Lima; 27- Ana Rebeca Marques Silva
Rodrigues; Lybia de Sousa Almeida Carvalho;
Ruana Valéria da Silva Santos; 01- Jane Klébia
do Nascimento . Casamento: 25- Pr. Carlos e
Ana Maria; Joaquim e Francisca Ferreira; 01Cleber de Souza e Ana Alice; 02- Antônio
Oliveira e Jaci Rodrigues. Parabéns!
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!
CAMPANHA AUDIOVISUAL: Primeira etapa
da Campanha da oferta para o Ministério da
Adoração e Comunicação. O Alvo é de R$
25.000,00. Essa etapa encerra no dia 10.03.19.

BAZAR MISSIONÁRIO: Se você tem roupas,
calçados, acessórios, utensílios domésticos e
brinquedos, que não usa mais e estão em bom
estado de conservação, colabore com o bazar
missionário fazendo doações que podem ser
deixadas na secretaria da igreja. Favor identificar
que é para o bazar missionário. O bazar será
realizado em abril na Quadra da PIBS. Participe!
VIOLINOS: O Espaço Vida e Arte está
precisando de doação de violinos para novos
alunos. Informações: M.M. Renan.
ABRACE COM ARTE:
Nosso objetivo é atender crianças, adolescentes
e jovens carentes através do ensino da música.
Hoje já somos 6 adotantes e você pode fazer
parte! Quer saber mais? Procure o M.M. Renan.
EMBAIXADORES DO REI: Informamos que
nossas atividades estão de volta! Sábado das 9h
às 12h, para meninos de 9 a 17 anos. Uma vez
embaixador, sempre embaixador!

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

Levítico
Levítico
Levítico
Levítico
Levítico
Levítico
Levítico

9:7-10:20
11:1-47
12:1-13:59
14:1-57
15:1-16:28
16:29-18:30
19:1-20:21

Marcos 4:26-5:20
Marcos 5:21-43
Marcos 6:1-29
Marcos 6:30-56
Marcos 7:1-23
Marcos 7:24-8-10
Marcos 8:11-38

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 24/02
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

No Próximo Domingo, 03/03

Miriã e Ana Cláudia
Oliene
Robertina
Rosiléia e Gabriela
Márcia, Norma e Alessandra
Valdivino e Rosiléia
Ana Clara, Valdivino e Vanessa
Bruno e Helma/ Nadir e Welida
Diná
Clesson e Paulo José

Givanildo e Bruno
Rosiléia
Neuzanira
Patgrícia e Joel
Jucilene, Gabi e Louedja
Isaque André e Maria Alves
Henrique, André e Mikaella
Maria Clara e Paulo José
Welida
Marcos Gomes e Ricardo V.

37:30-40
38:1-22
39:1-13
40:1-10
40:11-17
41:1-13
42:1-11

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

10:6-7
10:8-9
10:10
10:11-12
10:13-14
10:15-16
10:17

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.
1° e 3° SÁBADO - Alta Tensão - Adolescentes
ÚLTIMO SÁBADO - Estúdio 7 - Jovens
SÁBADOS - Mensageiras/Embaixadores do
Rei - às 9h.

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - FEVEREIRO - 2019
63% Realizado

0%

01 a 17/02

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

Eu preciso aprender a amar
A vida bíblica de uma igreja acolhedora faz total diferença na vida dos seus
membros e das pessoas que buscam um relacionamento com ela. O Senhor Jesus
preza Seu relacionamento conosco e nós sempre oramos O agradecendo por isso.
Mas essa atitude do Senhor Jesus deve ser correspondida com um profundo desejo
dos nossos corações em buscar relacionamentos intensos e saudáveis uns com os
outros. Nem sempre é assim que acontece!
Em Cristo nós temos o privilégio da salvação. Deus nos deu o seu Filho
para essa garantia de que seremos salvos, e por isso, estamos felizes! No entanto,
temos a obrigação de seguir o exemplo de amor sacrificial: “Amados, visto que
Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros” (I João 4.11). O
amor que devemos ter o é altruísta, encorajador, acolhedor, deve ser um amor que
aceita, como o amor de Deus.
O amor bíblico deve ser consistente. Na ausência dele teremos contendas,
exibições egoístas, orgulho, inveja, ausência da unção do Espírito Santo, “seremos
como o metal que soa ou como o címbalo que retine”. Na ausência do amor haverá
rusgas no trato, na palavra, nos relacionamentos e na comunhão. Não podemos
ficar em percalços, pensado em como demonstrar amor para a pessoa à minha frente.
Ore para que você seja um promotor do acolhimento.
Ore: Senhor ensina-me a Te amar de todo o meu coração, de toda a minha
alma, de todo o meu entendimento e forças. Ensina-me a amar o meu próximo como
eu amo a mim mesmo. Eu preciso aprender com o Senhor a amar. Quero apresentar a
Ti os meus irmãos, remidos pelo Senhor, com quem preciso ter companheirismo para
a minha caminhada de fé. Suplico-Te que me ajudes a abrir o meu entendimento e
admitir a Tua maneira de agir, a fim de que eu seja uma bênção na vida de tantos. O
Senhor veio a mim e eu preciso ir aos meus irmãos como reconhecimento do Teu
amor. Oro no teu precioso nome. Amém!
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 08
Sobradinho-DF, 24 de fevereiro de 2019.

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

ORDEM DOS CULTOS
Instrumental

Ministério de Comunicações
Instrumental
Filipenses 2.3,4

“Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade; cada um considere os outros
superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para
o que é dos outros.”

Canto Congregacional
Tu és a minha luz
A minha salvação
E a Ti me renderei
Se ao teu lado estou
Seguro em tuas mãos
Eu nada temerei
Ôôô
Tu és Santo, ó Senhor
Ôôô
Tu és digno de louvor

“Maranata”
Só em Ti confiarei
Eu nada temerei
Em frente eu irei
Pois eu sei que vivo estás!
E um dia voltarás
Do céu pra nos buscar
Para sempre reinarás, aleluia!
Vem Jesus, vem Jesus!
Maranata ora, vem Senhor Jesus! (6x)

Participação Musical
Motivos de Oração

Dueto - Jesse e Cecília

1. Suplique ao Senhor para que saibamos expressar a comunhão que o Senhor Jesus pede que
tenhamos;
2. Clame por intervenção divina em nosso meio, caso esteja acontecendo uma inapropriada
compreensão sobre comunhão;
3. Suplique ao Senhor para que experimentemos a comunhão e a busquemos intensamente
com os outros irmãos, motivados pela comunhão de Jesus com o Pai.

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração de Gratidão
Recitativo Bíblico

Ó Jesus, eu te amo (79 HCC)
Romanos 15.7

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

Mensagem “Uma Igreja acolhedora: Viver a comunhão bíblica...” Pr. Washington Luiz da Silva
Ceia do Senhor
Canto Congregacional
“Ajuntamento”
Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento,
honra e santifica este momento com a tua Igreja que é teu povo.
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)

Oração
Poslúdio

Instrumental

Noite - 19h

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

Instrumental
Instrumental
I João 1.3

"Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão
conosco; e a nossa comunhão é com o Pai, e com seu Filho Jesus Cristo."

Canto Congregacional

“Agnus Dei”

Aleluia, aleluia,
poderoso é o Senhor nosso Deus.
Aleluia, aleluia,
poderoso é o Senhor nosso Deus.
Aleluia Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso.
Digno de louvor, digno de louvor.
Tu és Santo, Santo
é o Senhor Deus poderoso.
Digno de louvor, digno de louvor. Amém.

Oração
Igreja em Ação
Participação Musical
Momento de Oração

Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
Coro Kids

1. Ore ao Senhor pedindo o imediato desejo por reconciliação de nossas vidas com Deus;
2. Suplique ao Senhor para que todos os presentes, hoje, sejam persuadidos a crer na liberdade
que Jesus oferece;
3. Clame ao Senhor que convença-nos a admitir que só por meio de Jesus nós podemos obter
o perdão dos pecados .

Participação Musical
Recitativo Bíblico

Coro Kids
II Coríntios 5.17

"Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo
se fez novo. "

Canto Congregacional

“Grande e Glorioso”, “Oh, quão lindo esse nome é” e
“Maranata”
Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Culto Infantil ( Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
João 17.3
"E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo,
aquele que tu enviaste. "

Mensagem
“Fazer a coisa principal”
Canto Congregacional
Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Autor da fé”
Instrumental

Manhã - 10h25min

“Grande Glorioso”

“Maranata”
Tu és a minha luz
A minha salvação
E a Ti me renderei
Se ao teu lado estou
Seguro em tuas mãos
Eu nada temerei
Ôôô
Tu és Santo, ó Senhor
Ôôô
Tu és digno de louvor

Só em Ti confiarei
Eu nada temerei
Em frente eu irei
Pois eu sei que vivo estás!
E um dia voltarás
Do céu pra nos buscar
Para sempre reinarás, aleluia!
Vem Jesus, vem Jesus!
Maranata ora, vem Senhor Jesus! (6x)

“Ó Jesus, eu te amo (79 HCC)”

1- Ó Jesus, eu te amo!
Ó Jesus, eu te amo.
pois aqui presente estás,
com bondade, graça e paz.
Ó Jesus, eu te amo!
Eu te amo!

2- Ó Jesus, eu te louvo!
Ó Jesus, eu te louvo,
pois aqui presente estás,
com bondade, graça e paz.
Ó Jesus, eu te louvo!
Eu te louvo!

Noite - 19h

3- Ó Jesus, te agradeço!
Ó Jesus, te agradeço,
pois aqui presente estás,
com bondade, graça e paz.
Ó Jesus, eu te agradeço!
te agradeço!

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
Aleluia, aleluia Deus reina
Aleluia, aleluia Deus reina (pra 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

“Oh, quão lindo esse nome é”

No início eras a palavra
Deixou o céu para buscar-nos
Um com Deus, o Altíssimo Veio pra nos resgatar
O mistério de Tua glória
Amor maior que o meu pecado
Cristo, em Ti se revelou
Nada vai nos separar
Oh, quão lindo esse nome é Oh, quão maravilhoso é
Oh, quão lindo esse nome é Oh, quão maravilhoso é
O nome de Jesus, meu Rei O nome de Jesus, meu Rei
Oh, quão lindo esse nome é Oh, quão maravilhoso é
Maior que tudo ele é
Maior que tudo ele é
Oh, quão lindo esse nome é Oh, quão maravilhoso é
O nome de Jesus
O nome de Jesus
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

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

“Maranata”

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

Tu és a minha luz, A minha salvação
E a Ti me renderei, Se ao teu lado estou
Seguro em tuas mãos, Eu nada temerei
Ôôô
Tu és Santo, ó Senhor
Ôôô
Tu és digno de louvor

Só em Ti confiarei, Eu nada temerei
Em frente eu irei, Pois eu sei que vivo estás!
E um dia voltarás, Do céu pra nos buscar
Para sempre reinarás, aleluia!
Vem Jesus, vem Jesus!
Maranata ora, vem Senhor Jesus! (6x)

“Autor da minha fé”

Oh Pai eu queria tanto ver o meu Senhor/ Descer vindo me encontrar/ Eu posso até imaginar a
refulgente glória/ Do Senhor Jesus/ Transpondo as brancas nuvens, No mais puro azul
Onde nem sul/ nem norte existirá/E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria/ E de prazer
Eu que era cego, agora posso ver/ Contemplar, contemplar enfim/ Por isso eu canto glória
Glória, glória, ao autor da minha fé/ Glória, glória, ao autor da minha fé
Oh Pai eu, queria tanto tanto ouvir/ O som que vai abrir o encontro triunfal/ Rever amigos que,
um dia em Cristo foram/ Feitos meus irmão/ E agora sim, podemos dar as mão/ Pois temos todos
um/ Somente um, um só Senhor
E eis o consolo que envolve a minha vida/ O meu Senhor Jesus/Que foi morto sim, naquela cruz/
Voltará, voltará enfim/Por isso eu canto glória/Glória, glória, ao autor da minha fé/Glória, glória, ao
autor da minha fé/
Glória ao Senhor (Aleluia) (3x)/ Autor da minha fé (Aleluia)/ Glória ao Senhor

