
Boletim Dominical N° 10
Sobradinho-DF, 10 de março 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 - FEVEREIRO - 2019

0 %
100 %

do orçado

Informativo

Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

ATIVIDADES REGULARES

EXPEDIENTE

01 a 03/03

Neste domingo, 10/03 No Próximo Domingo, 17/03

Números 6:1-27 / 7:1-89
Números  8:1-9:23
Números 10:1- 11:23
Números 11:24-13:33
Números 14:1-15:16
Números 15:17-16:40
Números 16:41-18:32

Salmo 49:11-20
Salmo 50:1-23
Salmo 51:1-19
Salmo 52:1-9
Salmo 53:1-6
Salmo 54:1-7
Salmo 55:1-23

Provérbios  10:28
Provérbios  10:29-30
Provérbios  10:31-32
Provérbios  11:1-3
Provérbios  11:4
Provérbios  11:5-6
Provérbios  11:7

Total dependência de Deus

            “(...) sem mim nada podeis fazer” (João 15.5).

Todos nós desejamos conhecer tudo a respeito de Deus. Mais que isso, é
fazer a Sua vontade, cumprindo-a à risca. No entanto, dependemos de um ajuste
necessário: ter uma total dependência de Deus. Esse é o ponto chave para que Deus
realize através de nós o que Lhe é prazer. Deus espera por essa decisão pessoal de
depender absolutamente d’Éle. Isso representa o retorno integral da nossa vida
para os cuidados do Senhor.

Jesus, quando se fez conhecer como a videira, o fez para que
entendêssemos o nível aprofundado do relacionamento que deveríamos ter, sendo
nós pessoas finitas e Ele, o Deus infinito. Jesus compara esse relacionamento com
o que existe entre a videira e os ramos. Os ramos dependem totalmente da videira e
dela se alimentam. Sendo assim, a árvore fica linda, frutífera e frondosa.

Nós somos os ramos e Jesus é a videira. Estamos ligados a Ele, somos
servos do Seu reino, membros da Sua igreja e servimos uns aos outros no corpo. É
um encadeamento que não pode haver ruptura. Por isso, todos necessitam
permanecer em íntimo relacionamento com Deus, a fim de que possa dar sentido a
uma vida cristã frutífera. Cumprir essa permanência já é uma grande conquista.

Dependemos exclusivamente de Deus para tudo. É um ajuste a ser feito,
algo que exige a nossa progressão da posição que temos na igreja, do trabalho que
realizamos, do nosso empenho pelos cultos, das coisas que amamos fazer, para que
nos tornemos totalmente dependentes de Deus, do Seu mover e de Seus recursos.

Esse ajuste é muito importante! Não é fácil fazê-lo. Aprender a depender de
Deus é ajustar-se a Ele. Então, ajuste na sua vida os pontos de vista para que sejam
como os de Deus. Ajuste o seu modo de agir. Deus vai orientá-lo a ser um filho
obediente. Não tem como você ficar onde está e querer ir com Deus ao mesmo
tempo. Obedecê-Lo tem um preço e requer total dependência e renúncia a fim de que
Ele possa trabalhar através da sua vida.

          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!

Givanildo e Bruno
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron
Marcia, Madá e Lorenna
Deraldo André e Áurea
Iron, Daniel e Ana Clara
Valdivino e Valmi
Olinda
Daniel e Adalberto

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

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.

• 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:

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

Marcos 9:1-29
Marcos 9:30-10:12
Marcos 10:13-31
Marcos 10:32-52
Marcos 11:1-26
Marcos 11:27-12:17
Marcos 12:18-37

ANIVERSARIANTES: 10- Guilherme Naves
Lôbo; 11- Lídia Cristina M. Bulhões do
Nascimento; 12- Fabiano André Nascimento
Santos; Marcelo Ribeiro Medeiros; Ruth
Gadêlha Marques; 13- Francisco José Motta e
Oliveira; Hudson Ferreira Teles; Isabel Coelho
P. Flor; Pablo Michael C. Guerra; 14- André de
Aguiar Oliveira; 15- Lázara Gonçalves da Costa;
Débora Ferreira da S. Monteiro; 17- Alessandro
da Silva Correia; Francisca da Silva C. Ferreira;
Maria Nazaré de Souza. 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 hoje.

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: No dia 13 de abril
será realizado o bazar para investimento na
Conferência Missionária Atos 1.8. Participe com
a doação de objetos.

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 a aquisição de dois outros
apartamentos funcionais. O Edital de convocação
traz a caracterização desse processo.

DOE ALIMENTOS: O segundo domingo, de
cada mês, foi reservado para recolhimento  de
alimentos para o Ministério de Ação Social.
Participe da Campanha hoje.

ENCONTRO DE CASAIS: Dia 23/03, às
19h45min, na Quadra da PIBS teremos o
encontro de casais. traga um lanche e participe!

09% Realizado



ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19hManhã - 10h25min

Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo Culto
Prelúdio Instrumental
Recitativo Bíblico Salmos 139.1-3

Canto Congregacional “A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor (08 HCC)”
Oração Visitante, Bens e Vidas
Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Momento Missionário
Vídeo da JMM
Tema da Campanha:
Divisa:

Hino Oficial “Faça a Terra se alegrar”
Momento de Oração

Participação Musical
Recitativo Bíblico  Salmos 139.7-12
Canto Congregacional “Vem, esta é a hora” e “Por estas razões”
Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Culto Infantil ( Crianças de 4 a 8 anos)
Leitura Bíblica Genêsis 3.8,9

Mensagem             “Onde Estás?” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Digno é o Senhor”

Oração
Poslúdio Instrumental

Processional                      Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo Culto
Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Prelúdio Instrumental
Recitativo Bíblico Efésios 4.15,16

Canto Congregacional “Amor Maior”

Motivos de Oração

Leitura Bíblica  Ezequiel 34.26

Consagração de Dízimos e Ofertas “Chuva de Bênçãos (337 HCC)”
Oração de Gratidão
Texto Bíblico Romanos 12.5

Mensagem    “Comunhão e Mutualidade”    Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Igreja”

Oração
Poslúdio Instrumental

“SENHOR, tu me sondaste, e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar; de longe
entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, e o meu deitar; e conheces todos os meus

caminhos” (Salmos 139.1-3).

1.     Ore por um comprometimento entre nós, e entre nós e Deus, que culmine na comunhão
         bíblica para a igreja.
2.      Suplique  ao Senhor para que as nossas manifestações externas expressem a mutualidade
        ensinada  por Jesus.
3.      Suplique ao Pai para que aceitemos a oferta do estilo de vida do Novo Testamento, a fim
         de preservarmos o amor e a unidade defendidos por Jesus.

“antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o
corpo inteiro bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de

cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo em amor.”

“Faça  a terra se alegrar”
"Que os céus se alegrem e a terra exulte, e diga-se entre as nações: O Senhor Reina!”

(I Crônicas 16.31)

“Assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo,
e individualmente membros uns dos outros”

1.    Oremos pela Liderança da JMM;
2.    Oremos para que a campanha atinja o seu alvo;
3.    Oremos para que Deus encha nossos corações de amor por Missões.

“E, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem
e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor

Deus ao homem, e perguntou-lhe: Onde estás?”

“Farei descer a  chuva a seu tempo; chuvas de bênção serão.”

Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou.
Sacrifício de amor, que me comprou,
Ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos,
graças eu te dou, ó meu Senhor!
Lavou minha mente e coração,
me deu perdão, restaurou-me a comunhão.

Digno é o Senhor, sobre o trono está.
Soberano criador, vou sempre te adorar.

Elevo minhas mãos, ao Cristo que venceu.
Cordeiro de Deus morreu por mim.
mas ressuscitou, digno é o Senhor

Pelos cravos em tuas mãos,
graças eu te dou, ó meu Senhor!
Lavou minha mente e coração,
me deu perdão,
restaurou-me a comunhão.

Estamos todos congregados aqui.
Certamente abençoados por Deus
Há um clima, uma esfera de amor,
Uma força que se move entre nós.

Algo novo Deus está por fazer
A este povo a quem muito quer bem,
Seu Espírito ele já derramou,
Sua Igreja forte edificou.

Pra louvor de tua glória, vem, Senhor tua história
Escrever através de nossas vidas
Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos
Vem Senhor e reina hoje aqui.
Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor e reina hoje aqui.

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)
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)



Noite - 19h
“A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor (08 HCC)”

“Faça a terra se alegrar”

“Vem, esta é a hora”

“Por estas Razões”

Manhã - 10h25min

“Amor Maior”

“Chuva de Bênçãos (337 HCC)”

“Igreja”

3- Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor;
que essa bendita promessa venha trazer-nos vigor.

1- Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus;
tempos benditos veremos, chuvas mandadas dos céus.

Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus;
gotas somente nós temos; chuvas rogamos a Deus.

2- Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão;
os pecadores por elas graça dos céus obterão.

Estamos todos congregados aqui.
Certamente abençoados por Deus
Há um clima, uma esfera de amor,
Uma força que se move entre nós.

Algo novo Deus está por fazer
A este povo a quem muito quer bem,
Seu Espírito ele já derramou,
Sua Igreja forte edificou.

Pra louvor de tua glória, vem, Senhor tua história
Escrever através de nossas vidas
Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos
Vem Senhor e reina hoje aqui.
Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor e reina hoje aqui.

Vem, esta é a hora da adoração, vem, dar a Ele teu coração.
Vem, assim como estás para adorar, vem, assim como estás diante do pai.

Vem.
Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará.

Mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá.

E por isso te louvo
E por isso te adoro

E por isso eu vivo para falar do teu amor

Por teu grande amor
Por tua vida em mim

Pelo teu perdão
Graça que é sem fim

Por tuas mãos que curam
Esperança aqui
Pelo dom da paz

Pela fé em ti

4- A ti, Deus trino, poderoso Deus,
que estás presente sempre junto aos teus,
a ministrar as bênçãos lá dos céus,
Aleluia! Aleluia!

1- A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor,
eterno Pai, supremo benfeitor,
nós, os teus servos, vimos dar louvor.
Aleluia! Aleluia!

2- A ti, Deus Filho, Salvador Jesus,
da graça a fonte, da verdade a luz,
por teu amor, medido pela cruz,
Aleluia! Aleluia!

3- A ti, ó Deus real Consolador,
Divino fogo santificador,
que nos anima e nos acende o amor,
Aleluia! Aleluia!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)

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)

Em toda a terra se ouvirá
Falar do seu amor
Anunciando ao mundo
Os feitos do Senhor

Ao criador dos céus
Que é digno de louvor
Glória e majestade
Tributai ao senhor

Plenitude de alegria
Na presença do Senhor

Faça a terra se alegrar
Ao som de júbilo e louvor
Som de adoração
Levando de Cristo a salvação
Contai aos povos e nações
Sobre esse amor que não tem fim
E das maravilhas
Da majestade e da glória do Senhor

Ôh ôh ôh ôh
Em toda a terra se ouvirá
Falar do seu amor
Anunciando ao mundo
Os feitos do Senhor

Ao criador dos céus
Que é digno de louvor

Glória e majestade
Tributai ao Senhor

Plenitude de alegria
Na presença do Senhor

Faça a terra se alegrar
Ao som de júbilo e louvor
Som de adoração
Levando de Cristo a salvação
Contai aos povos e nações
Sobre esse amor que não tem fim
E das maravilhas
Da majestade e da glória do Senhor

Faça a terra se alegrar Ao som de júbilo e louvor
Som de adoração Levando de Cristo a salvação
Contai aos povos e naçõesSobre esse amor que não tem fim

E das maravilhas
Da majestade e da glória do Senhor (3X) Ôh ôh ôh ôh


