Informativo
ANIVERSARIANTES: 03- Jéssica Mendes
Guedes; 05- Djair Rezende; Patrícia Hellen
Fernandes Lopes Rezende; 06- Marivan Jesus
dos Santos; 07- Adi Carlene da Silva Franklin;
Jessé Delfino Ferreira; Sara Gadêlha Marques;
08- Emanuel Araújo da Costa; 05- Paulo
Henrique de Souza Manso Ruas. Casamento:
03- Eunice Nascimento e Mário; 06- Elias
Vicente e Zoraine; 07- Pr. Aldo e Débora Shaula.
Parabéns!
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.
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.

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!
CONVOCAÇÃO: O Pastor Washington Luiz
da Silva, convoca a igreja para uma Assembleia
Extraordinária, dia 17/03/2019, às 10h20, com
tempo previsto de até 40 minutos, para deliberar
sobre a venda dos três imóveis residenciais da
PIBS, com vista de aquisição de dois outros
apartamentos funcionais. O Edital de convocação
traz a caracterização desse processo.
VIOLINOS: O Espaço Vida e Arte está
precisando de doação de violinos para novos
alunos. Informações: M.M. Renan.

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

Marcos 9:1-29
Levítico 20:22-22:16
Marcos 9:30-10:12
Levítico 22:17-23:44
Marcos 10:13-31
Levítico 24:1-25:46
Marcos 10:32-52
Levítico 25:47-27:13
Levítico 27:14-Núm. 1:54 Marcos 11:1-26
Marcos 11:27-12:17
Números 2:1-3:51
Marcos 12:18-37
Números 4:1-5:31

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 03/03
¨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, 10/03

Francisco e Nelson
Rosiléia
Neuzanira
Patrícia 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.

Abinaldo e Givanildo
Oliene
Letícia
Tânia Franklin
Viviane, Lorenna e Dinah
Edson e Edjanira
Silvia, Lucas Teixeira e Ricardo
Nadir e Ruth
Silvio
Abelardo e Edson

43:1-5
44:1-8
44:9-26
45:1-17
46:1-11
47:1-9
48:1-14

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

10:18
10:19
10:20-21
10:22
10:23
10:24-25
10:26

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
73% Realizado

0%

01 a 24/02

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

Longo Caminho
A história da organização da PIBS leva-nos a agradecer a Deus por dois fatos
com longevidade e muito importantes, os quais marcaram a vida de muitas pessoas
em todos esses anos de existência da igreja. Por isso, merecem o nosso destaque e,
a Deus, o nosso louvor.
Em 1960 nasceu a MCM que completou, no dia 10 de janeiro, 59 anos. Mais
tarde aquelas mulheres decidiram que formariam um grupo de oração. No dia
23.02.1980, numa terça-feira, aconteceu o primeiro encontro e, depois, os outros de
forma ininterrupta até chegar aos seus 39 anos de alegrias, por esse momento.
O sentimento de reconhecimento nos alcança. É uma emoção para a PIBS,
saber que tantas mulheres ao longo desses anos fizeram algo de extraordinário, que
alcançou tantas pessoas, auxiliou a tantos. Elas agiram em favor de outros,
defenderam a sua geração diante de Deus. Foi e tem sido um trabalho muito benéfico.
A cobertura espiritual dada a nós, por essas mulheres que oram, é um preço impagável.
A gratidão genuína e sincera pode amenizar o sentimento dessa “espécie de dívida”.
Agradecer o esforço dessas senhoras que fazem um escudo de oração
sobre a vida da PIBS deve ser uma atitude muito natural de nossa parte. Deus se
agrada quando vê os Seus filhos orando e também Se alegra quando os veem
munidos de gratidão, reconhecendo os feitos divinos por meio de pessoas comuns.
Esse tempo de oração concretizou muitas vitórias na vida da igreja e deve sempre
despertar a gratidão nos nossos corações ao Senhor.
Se você ainda não agradeceu a Deus hoje, inspire-se neste relato pastoral
e dê graças a Ele pela vida dessas mulheres de oração, enquanto estamos na
faculdade, no trabalho, sem a devida oportunidade de estar com elas buscando a
intervenção de Deus no mundo. “Agora, nosso Deus, damos-te graças, e louvamos
o teu glorioso nome” (I Cr 29.13). Diga também: “O Senhor é a minha força e o meu
escudo; nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de
alegria, e com o meu cântico lhe darei graças” (Sl 28.7).
Parabéns às mulheres que fazem a MCM e o grupo de oração.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 09
Sobradinho-DF, 03 de março 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
Romanos 15.14

“Eu, da minha parte, irmãos meus, estou persuadido a vosso respeito, que vós já estais cheios
de bondade, cheios de todo o conhecimento e capazes, vós mesmos, de admoestar-vos uns aos
outros.”

Canto Congregacional
1- Louvemos ao Senhor
de coração e lábios,
pois grandes coisas faz
aos simples e aos sábios.
Mesmo antes de nascer,
Deus cuida do bebê
e tudo o que é melhor
com graça já provê.

“Louvemos ao Senhor (10 HCC)”
2- Louvemos ao Senhor,
pois com amor deseja
que sua eterna paz
conosco sempre seja.
Sustém-nos seu favor
nos dias a correr.
Nas crises, na aflição,
virá nos socorrer.

3- Louvemos ao Senhor,
com toda a reverência,
ao trino e santo Deus,
em sua onipotência.
em terra, céu e mar,
nós, servos do Senhor,
unindo os corações,
cantemos seu louvor.

Motivos de Oração
1. Suplique ao Senhor para que saibamos viver a nossa semelhança com Ele neste mundo;
2. Peça ao Senhor que as características da igreja por Ele mencionadas em João 17 sejam vistas
em nós;
3. Ore para que a nossa vida corporativa expresse a comunhão que resulta em ver a manifestação
da glória de Jesus.

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração de Gratidão
Texto Bíblico

“Oferta de Amor”
I João 4.17

“Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo; porque,
assim como ele é, nós também somos neste mundo.”

Mensagem “A comunhão dos Santos”
Canto Congregacional
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.

Pr. Washington Luiz da Silva
“Poder do Teu amor”

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

Instrumental
Deuteronômio 6.5,6

Canto Congregacional
“Louvemos ao Senhor (10 HCC)”
Oração
Visitante, Bens e Vidas
Igreja em Ação
Ministério de Comunicações
Momento Missionário
Vídeo da JMM
Tema da Campanha: “Faça a terra se alegrar”
Divisa: "Que os céus se alegrem e a terra exalte, e diga-se entre as nações: O Senhor Reina!”
Oração pela Campanha
Canto Congregacional
Momento de Oração

(I Crônicas 16.31)

Bendito Seja sempre o Cordeiro (80 HCC)

1. Agradecer a Deus pelos exemplos de fé que homens e mulheres deixaram para nós;
2. Pedir a Deus que nos ajude a servir os propósitos de Deus em nossa geração;
3. Pedir a Deus que a nossa juventude viva um cristianismo autêntico, influenciando
positivamente as próximas gerações.

Recitativo Bíblico

Salmos 95 1,2

"Venham! Cantemos ao Senhor com alegria! Aclamemos a Rocha da nossa salvação.
Vamos à presença dele com ações de graças; vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. "

Canto Congregacional
“Vim para adorar-te” e “Maranata”
Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Culto Infantil ( Crianças de 4 a 8 anos)
Mensagem
Pr. Aldo Gléria
Canto Congregacional
“Jesus, essência do louvor”
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.
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.

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.

Instrumental

Instrumental

"Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças.
Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração."

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.

Oração
Poslúdio

Noite - 19h

Oração
Poslúdio

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.

Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h

“Louvemos ao Senhor (10 HCC)”

“Louvemos ao Senhor (10 HCC)”

1- Louvemos ao Senhor
de coração e lábios,
pois grandes coisas faz
aos simples e aos sábios.
Mesmo antes de nascer,
Deus cuida do bebê
e tudo o que é melhor
com graça já provê.

2- Louvemos ao Senhor,
pois com amor deseja
que sua eterna paz
conosco sempre seja.
Sustém-nos seu favor
nos dias a correr.
Nas crises, na aflição,
virá nos socorrer.

3- Louvemos ao Senhor,
com toda a reverência,
ao trino e santo Deus,
em sua onipotência.
em terra, céu e mar,
nós, servos do Senhor,
unindo os corações,
cantemos seu louvor.

“Oferta de Amor”

Venho, Senhor, minha vida oferecer
como oferta de amor e sacrifício.
Quero minha vida a Ti entregar
como oferta viva em teu altar.

Pois, pra te adorar foi que eu nasci,
cumpre em mim o Teu querer,
faze o que está em teu coração
e que a cada dia, eu queira mais e mais
estar ao Teu lado, estar ao teu lado,
estar ao teu lado, Senhor.

“Poder do Teu amor”

2- Louvemos ao Senhor,
pois com amor deseja
que sua eterna paz
conosco sempre seja.
Sustém-nos seu favor
nos dias a correr.
Nas crises, na aflição,
virá nos socorrer.

1- Louvemos ao Senhor
de coração e lábios,
pois grandes coisas faz
aos simples e aos sábios.
Mesmo antes de nascer,
Deus cuida do bebê
e tudo o que é melhor
com graça já provê.

3- Louvemos ao Senhor,
com toda a reverência,
ao trino e santo Deus,
em sua onipotência.
em terra, céu e mar,
nós, servos do Senhor,
unindo os corações,
cantemos seu louvor.

“Bendito seja sempre o cordeiro (80 HCC)”
1- De todas as tribos,
povos e raças,
muitos virão te louvar.
De tantas culturas,
línguas e nações,
no tempo e no espaço,
virão te adorar.

Bendito seja sempre o Cordeiro,
Filho de Deus, raiz de Davi;
bendito seja o seu santo nome,
Cristo Jesus, presente aqui.

2- Remidos, comprados,
do mundo inteiro
muitos virão te louvar.
Teus filhos eleitos,
povo especial,
no tempo e no espaço,
virão te adorar.

“Vim para adorar-te”
Luz do mundo vieste a terra,
Pra que eu pudesse te ver.
Tua beleza me leva a adorar-te,
quero contigo viver.

Eterno rei, exaltado nas alturas.
Glorioso nos céus.
Humilde vieste à terra que criaste
e por amor pobre se fez.

Vim para adorar-te, vim para prostar-me.
Vim para dizer que és meu Deus.
És totalmente amável, totalmente digno,
tão maravilhoso para mim

Eu nunca saberei o preço,
dos meus pecados lá na cruz.
Eu nunca saberei o preço,
dos meus pecados lá na cruz.

“Maranata”
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.

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.

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.

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)

“Jesus, essência do louvor”

