
Boletim Dominical N° 11
Sobradinho-DF, 17 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 - MARÇO - 2019

0 %
100 %

do orçado

Informativo

Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

ATIVIDADES REGULARES

EXPEDIENTE

01 a 10/03

Neste domingo, 17/03 No Próximo Domingo, 24/03

Números 19:1-20:29
Números 21:1-22:20
Números 22:21-23:30
Números 24:1-25:18
Números  26:1-51
Números 26:52-28:15
Números 28:16-29:40

Salmo 56:1-13
Salmo 57:1-11
Salmo 58:1-11
Salmo 59:1-17
Salmo 60:1-12
Salmo 61:1-8
Salmo 62:1-12

Provérbios  11:8
Provérbios 11:9-11
Provérbios  11:12-13
Provérbios  11:14
Provérbios  11:15
Provérbios  11:16-17
Provérbios  11:18-19

Comunhão e Mutualidade

É um desafio descrever a comunhão. Não podemos ver os laços que nos
unem, mas podemos ver as manifestações externas da comunhão. A mutualidade é
o meio mais prático de expressarmos a comunhão. Essa palavra se refere às expressões
de reciprocidade ditas por Jesus. As frases são comuns na expressão: “uns aos
outros”. Elas descrevem situações em que fazemos a mesma coisa uns pelos outros.

São mandamentos recíprocos ditos por Jesus que indicam obrigações
mútuas para os crentes expressarem a vida em comum. Mutualidade é o estilo de
vida do N.T. Jesus desejou que fosse assim, para praticarmos as exortações de “uns
aos outros” e sermos edificados, bem como, trata das atitudes que se devem evitar,
a fim de se preservar o ambiente de amor e unidade defendidos por Jesus.

A mutualidade derrota satanás. Ele não tem poder para frear uma igreja que
está “seguindo a verdade em amor”, que tem unidade “em coração e alma”, que
seus membros precisam uns dos outros. A Bíblia tem uma lista de mandamentos
recíprocos, por exemplo: “membros uns dos outros” (Rm 12.5); “aceitem-se uns aos
outros” (Rm 15.7); “Dediquem-se uns aos outros” (Rm 12.10). Percebe-se que a
relação entre comunhão e mutualidade é de causa e efeito. Onde existe a comunhão,
esta se manifesta por meio da mutualidade.

A igreja que não manifesta a comunhão por meio da mutualidade precisa
rever essa posição. A causa e o efeito da relação entre comunhão e mutualidade nos
impulsionam a valorizar os relacionamentos, como: “amem uns aos outros”; “aceitem
uns aos outros” também nos impulsionam a proteger o corpo contra a poluição e a
infecção da inveja, da queixa, da provocação e do julgamento.

A mutualidade contribui para o crescimento uns dos outros: “Edifiquem
uns aos outros”; “Ensinem...”; “Encorajem...”; “Aconselhem...”. Aprendemos na
mutualidade a servir uns aos outros: “Sirvam uns aos outros”; “Levem os fardos
uns dos outros”; “Sejam bondosos uns com os outros”; “Orem uns pelos outros”.
A mutualidade é um aspecto tão importante na vida da igreja, que ela não pode ser
negligenciada. As melhores coisas da vida não aparecem por acaso, são procuradas
e desenvolvidas de modo consciente e esforçado.

          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

Dinah e Mírian
Oliene
Débora Nascimento
Rosiléia e Gabriela
Louedja, Jucilene e Norma
Queomides e Catarina
Vanessa, Valdivino e Henrique
Silvio e Ruth
Paulo José
Ariovaldo e Israel

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 13:1-13
Marcos 13:14-37
Marcos 14:1-21
Marcos 14:22-52
Marcos 14:53-72
Marcos 15:1-47
Marcos 16:1-20

ANIVERSARIANTES: 17- Alessandro da Silva

Correia; Francisca da Silva Costa Ferreira; Maria

Nazaré de Souza; 18- Eduardo Pinto de Alencar;

Jeovane Antônio de Matos; 23- Edna Telma

Rodrigues Anselmo  Guedes; Giovana Brants

de Alencar.Parabéns!

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.

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

MINISTÉRIO DE COMUNICAÇÃO: Hoje à
noite, o Ministério de Comunicação fará
cachorro-quente. Você não pode perder! O  valor
do combo (cachorro-quente+1 copo de
refrigerante) será R$ 5,00. O  dinheiro arrecadado
será destinado a compras de novos materiais.
Participe!

34% Realizado



ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19hManhã - 10h25min

Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo Culto
Recitativo Bíblico Salmos 145.17-19

Canto Congregacional “Seja adorado”

Oração Visitante, Bens e Vidas
Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Participação Musical Coro Feminino
Momento Missionário
Vídeo da JMM
Tema da Campanha:
Divisa:

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

Participação Musical Coro Feminino
Recitativo Bíblico  Salmos 145.9-12
Canto Congregacional “Grande e Glorioso”, “Quebrantado” e “Maranata”
Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Culto Infantil ( Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico Lucas 23.34

Mensagem          “O perdão de Deus” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Só em Jesus”
Oração
Poslúdio Instrumental

Processional                      Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico Salmos 145.1-3

Canto Congregacional “Deus sábio, invisível, perfeito e imortal (13 HCC)”

Oração de Intercessão pelo Culto
Assembleia Extraordinária (previsto até 40 minutos)
Leitura e Aprovação da Ata
Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Recitativo Bíblico Deuteronômio 15.14

Consagração de Dízimos e Ofertas “Não sou meu (435 HCC)”
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

Canto Congregacional “Maranata”

Leitura e aprovação da Ata
Oração
Encerramento
Poslúdio Instrumental

“Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e benigno em todas as suas
obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos  os que o
invocam em verdade. Ele cumpre o desejo dos que o temem; ouve o seu

clamor, e os salva.”

“Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu; e bendirei o Teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te
bendirei e louvarei o teu nome [...] Grande é o Senhor, e mui digno de ser  louvado; e a sua

grandeza é insondável.”

“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)

1. Ore pelo projeto Network Life China  que abrange a plantação de igreja, envio de obreiros
     locais para outros lugares, pelos povos não alcançados e povos não incluídos;
2. Ore por oportunidades e parcerias missionárias no Japão;
3.Ore pela liderança do Leste Asiático, cuidado e proteção do Pai diante do aumento das
      restrições  e perseguições.

“... Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem.”

“Liberalmente o fornecerás do teu rebanho, e da tua eira, e do teu lagar; daquilo com que o Senhor
teu Deus te tiver abençoado lhe darás.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exames de Contas

2. Outros Assuntos
3. Parecer da Comissão de Membros

1- Deus sábio, invisível, perfeito, imortal,
Poder intangível da luz celestial
glorioso e bendito, do tempo Senhor,
a ti, Deus excelso, cantamos louvor.

2- Tranquilo tu brilhas qual luz secular;
de plena justiça é teu governar.
Da tua justiça provém o favor;
das nuvens divinas, as chuvas do amor.

3- A todos concedes o dom de viver
e tudo permeias, supremo em poder.
Quais flores nós somos, de breve esplendor;
eterno, imutável, só tu és, Senhor.

4- És  Pai glorioso, és luz a brilhar;
teus anjos não podem teu rosto mirar,
mas nós entoamos aqui teu louvor
e as frontes curvamos, humildes, Senhor.

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)

Sua face é como um leão.
Seus olhos como chama de fogo.

Seus pés reluzentes.
Suas mãos poderosas.

Bendito é o Cordeiro de Deus. (bis)

Seja  adorado Aquele que está entre nós.
Adorado  no Seu santo monte.

Seja adorado o Cristo, o Filho de Deus.
Para sempre e sempre amém,

pelos séculos dos séculos amém.
Santo  é o Senhor. (bis)

Aleluia.



Noite - 19h
“Seja adorado”

“Faça a terra se alegrar”

“Grande e Glorioso”

“Quebrantado”

“Maranata”

“Só em Jesus

Manhã - 10h25min

Deus sábio, invisível, perfeito e imortal”

“Não sou meu (435 HCC)”

“Maranata”

1- Deus sábio, invisível, perfeito, imortal,
Poder intangível da luz celestial
glorioso e bendito, do tempo Senhor,
a ti, Deus excelso, cantamos louvor.

2- Tranquilo tu brilhas qual luz secular;
de plena justiça é teu governar.
Da tua justiça provém o favor;
das nuvens divinas, as chuvas do amor.

3- A todos concedes o dom de viver
e tudo permeias, supremo em poder.
Quais flores nós somos, de breve esplendor;
eterno, imutável, só tu és, Senhor.

4- És  Pai glorioso, és luz a brilhar;
teus anjos não podem teu rosto mirar,
mas nós entoamos aqui teu louvor
e as frontes curvamos, humildes, Senhor.

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

1- Não sou meu. Por Cristo salvo,
que por mim morreu na cruz,
eu confesso alegremente
que pertenço ao bom Jesus.

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.

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

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)

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

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

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

Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou.
Do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar.

O meu Salvador na cruz mostrou
o amor do Pai, o Justo Deus.

Pela cruz me chamou.
Gentilmente me atraiu

e eu, sem palavras, me aproximo,
quebrantado por seu amor.

Imerecida vida, de graça recebi.
Por sua cruz da morte me livrou.

Trouxe-me a vida.  Eu estava condenado,
mas agora pela cruz eu fui reconciliado.

Impressionante é o seu amor.
Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel.

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!

Só em Jesus encontro paz
É minha luz, o meu cantar
A minha força n'Ele está
Na tempestade tenho paz

Que grande amor, que grande paz
O meu temor embora vai
Meu Redentor é tudo em mim
Firme no amor de Deus estou

Só em Jesus que veio a nós
Como cordeiro se entregar
Mostrou amor e retidão
Morrendo por amor a nós

Só em Jesus encontro paz
É minha luz, o meu cantar
A minha força n'Ele está
Na tempestade tenho paz

Que grande amor, que grande paz
O meu temor embora vai
Meu Redentor é tudo em mim
Firme no amor de Deus estou
Só em Jesus estou

Na rude cruz onde morreu
Jesus cumpriu o amor de Deus
E lá levou o meu pecar
Posso em Cristo livre estar

A morte eu nao temo mais
É o poder de Deus em mim
O meu viver, o meu morrer
Está no comando do meu Deus

Ninguém vai mais me separar
Das suas mãos, do seu cuidar
Virá levar-nos ao seu lar
Só em Jesus firmado estou

Vem Jesus, vem Jesus!
Maranata ora, vem Senhor
Jesus! (6x)


