Informativo
ANIVERSARIANTES: 31- Ana Cristina Rocha
Oliveira Valverde; Antônia de Ribamar Teles
Veloso; Daniane Davi Ramos; Dione Coelho da
Silva Salviano; Isabella Nicole Santana Silveira;
Rosiléia Alves de Oliveira Silva; 03- Elisa de
Sousa Barbosa Alves; Heidy Lima Santos; 05Pr. Washington Luiz da Silva; Antônio
Marcelino da Costa. Parabéns!
ANIVERSÁRIO DO PASTOR: O Ministério
da Comunhão convida os membros da PIBS para
o aniversário do Pastor Washington, dia 05/04/
2019, às 20 horas, na Quadra da PIBS. Se você
deseja apoiar esse evento, procure as irmãs
Lourdes ou Áurea. Participe!
OFERTA DE MISSÕES: No próximo
domingo, dia 07 de abril, faremos o recolhimento
da oferta para Missões Mundiais. Oferte e Faça
a Terra se Alegrar!

BAZAR MISSIONÁRIO: Seja você um
apoiador da Conferência Missionária Atos 1.8.
No dia 13 de abril será realizado o bazar para
investimentos na Conferência. Participe fazendo
suas doações. Seja você um cristão em Missão!
CULTO DA RESSURREIÇÃO: No dia 21 de
abril, domingo, às 07h00 da manhã teremos o
Culto da Ressurreição e logo depois o café da
manhã. Participe!
CAFÉ DA MANHÃ COM OS PAIS: Esse
evento será promovido pelo Depto. Infantil, no
dia 07/04/2019, às 08h00, no Terceiro Piso da
PIBS. Os pais deverão procurar a coordenação
ou professoras de seus filhos para maiores
informações. Participe!

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

Deuteronômio
Deuteronômio
Deuteronômio
Deuteronômio
Deuteronômio
Deuteronômio
Deuteronômio

Lucas 4:1:30
Lucas 4:31-5:11
Lucas 5:12-28
Lucas 5:29-6:11
Lucas 6:12-38
Lucas 6:39-7:10
Lucas 7:11-35

7:1-8:20
9:1-10:22
11:1-12:32
13:1-15:23
16:1-17:20
18:1-20:20
21:1-22:30

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 31/03

No Próximo Domingo, 07/04

¨Assessoria Culto: Valmi e Josaphat
¨Assessoria EBD: Rosiléia
Robertina
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:Tânia Naves e Fernando
¨Culto Infantil 1 a 3: Fernanda, Jucilene e Norma
Joaquim e Evenita
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.: Mikaella, Lucas Teixeira e André
Bruno e Helma/ Nadir e Welida
¨Introdução:
Maria Clara
¨Recepção:
Queomides e Dájames
¨Segurança:

Clesson e Adriana
Oliene
Neuzanira
Patrícia Martins e Joel
Márcia, Lorena e Diná
Adalberto e Eufrosina
Ricardo, Iron e Ana Clara
Olinda e Valdivino
Jhonatas
Antônio Cruz e Elisaldo

69:1-18
69:19-36
70:1-5
71:1-24
72:1-20
73:1-28
74:1-23

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

12:1
12:2-3
12:4
12:5-7
12:8-9
12:10
12:11

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!

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

Ser uma Igreja em Missão
Os feitos de Deus na história de Israel e os milagres realizados tiveram por
objetivo conduzir as nações à salvação. Os Salmos que descrevem missões
confirmam isso. Eles inspiram a convidar os povos para louvarem ao Senhor, a
declarar a Sua glória e salvação a todos, a fazer conhecidos os atos poderosos de
Deus. O Salmo 2.8 é um exemplo: “Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as
extremidades da terra por possessão”. É de Deus a iniciativa missionária. Ele é o
Senhor de tudo e de todos.
Uma declaração altissonante de alcance às nações, na sua mais completa
totalidade, vem dos Salmos 150.6: “Tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor”.
Desde Abraão, Deus o instruía a gerar uma nação missionária que seria a mensageira
de Deus a todas as outras nações e que, por meio dela, Deus alcançaria o mundo. A
mensagem de justiça, de amor e da misericórdia de Deus se estenderia a todas as
nações. A missão desse sacerdócio para todos os povos da terra, era de Israel.
As páginas da Bíblia registram a mensagem missionária como
responsabilidade do povo Deus. O Senhor se propositou a anunciar a salvação a
todos os povos. Por isso, a nação de Abraão deveria ser uma nação em missão. Isso
não aconteceu! Cristo Jesus transfere essa missão para a Sua igreja e orienta os
Seus discípulos, antes da missão, a se revestirem do poder do Espírito Santo; e
depois, lutar com armas espirituais contra as hostes infernais que impedem a salvação
e, cumprir a Grande Comissão.
A Grande Comissão de Atos: “Mas recebereis poder, ao descer sobre vós
o Espírito Santo, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia
e Samaria, e até os confins da terra” é alcançar as nações com a mensagem de
salvação. Jesus não responsabilizou a igreja pela conversão de qualquer pessoa,
isso é obra do Espírito Santo, mas não haverá conversão sem pregação: “Como,
pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não
ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue?” (Rm 10.14).
Seja você um cristão em missão!
De seu pastor e amigo,
Washington Luiz da Silva
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ORDEM DOS CULTOS

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

Instrumental
Ministério de Comunicações
João 20.21

“Disse-lhes, então, Jesus segunda vez: Paz seja convosco;
assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós.”

Canto Congregacional
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(80 HCC)”
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.

Apresentação da Comissão Missionária.
Motivos de Oração
1. Ore pelos Projetos Missionários dos quais fazemos parte;
2. Ore por membros otimistas e vigorosos com a obra missionária;
3. Ore pela realização da Conferência Missionária Atos 1.8.

Consagração de Dízimos e Ofertas
Recitativo Bíblico

“Levanta a tua voz e anuncia (536 HCC)”
Atos 1.8

“Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e
ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a
Judéia e Samaria, e até os confins da terra.”

Mensagem
“Ser Igreja é ser Missionária”
Canto Congregacional

Pr. Washington Luiz da Silva
“Ide e Pregai”

1- Ide e pregai, em nome do Senhor Jesus;
Erguei os olhos para ver que é tempo de ceifar.
Ide e confiai que Deus sempre cumpre o que nos diz,
e em toda circunstância, graça e força vos dará.
Para que o mundo creia, ide e pregai a Cristo; só nele há perdão, só nele há poder,
para que o mundo creia em Deus.

Oração
Poslúdio

2- Ide e pregai, em nome do Senhor Jesus;
Secai os olhos, consolai, que o mundo triste está.
Ide e restaurai o homem aflito e sofredor;
Seu fardo Deus aliviará, Sua graça bastará.

Instrumental

Noite - 19h

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

Instrumental

Mateus 24.1-3

“Ora, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas
ele lhes disse [...] Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja
derrubada. No Monte das Oliveiras [...] chegaram-se a ele os seus discípulos dizendo: Declaranos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo.”

Canto Congregacional

“Tu és digno (43 HCC)”

Tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor;
digno de glória, glória e honra,
glória e honra e poder. Porque tu criaste,
sim, todas as coisas, todas as coisas, Senhor;
por tua vontade foram criadas. Tu és digno, Senhor.

Oração
Visitante, Bens e Vidas
Igreja em Ação
Ministério de Comunicações
Momento Missionário
Tema da Campanha: “Faça a terra se alegrar”
Divisa: "Que os céus se alegrem e a terra exulte, e diga-se entre as nações: O Senhor Reina!”
(I Crônicas 16.31)

Momento de Oração
1. Ore pela mobilização missionária na América Latina e o projeto DNA Missionário;
2. Ore pelas novas Igrejas plantadas e revitalizadas;
3. Ore pelas frentes missionárias que atuam entre crianças e adultos em situação de
vulnerabilidade.

Recitativo Bíblico

Mateus 24.27

“Porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a
vinda do Filho do Homem.”

Canto Congregacional
“Maranata”, “Grande Senhor” e “Quebrantado”
Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Culto Infantil ( Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
Mateus 24.29-31
“O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos
pobres; enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para
pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor.”

Mensagem
“Jesus está voltando!”
Pr. Washingtom Luiz da Silva
Canto Congregacional
“Já refulge a glória eterna(153 HCC)”
Oração
Poslúdio
Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h

“Bendito seja sempre o Cordeiro (80 HCC)”

“Tu és digno (43 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.

“Levanta a tua voz e anuncia (536 HCC)”
1- O clamor de um mundo novo cresce em nossa direção;
é a voz do nosso povo sem a paz no coração.
Levanta a tua voz e anuncia a mensagem do perdão;
compartilha com alegria: Cristo salva e dá paz ao coração.
2- Para o mundo triste e aflito levantemos nossa voz
por Jesus Senhor bendito, que na cruz sofreu por nós.
3- Bens e vidas colocados no altar do Salvador,
por Jesus multiplicados, serão bênçãos do amor.

“Ide e Pregai”
1- Ide e pregai, em nome do Senhor Jesus;
Erguei os olhos para ver que é tempo de ceifar.
Ide e confiai que Deus sempre cumpre o que nos diz,
e em toda circunstância, graça e força vos dará.
Para que o mundo creia, ide e pregai a Cristo; só nele há perdão, só nele há poder,
para que o mundo creia em Deus.
2- Ide e pregai, em nome do Senhor Jesus;
Secai os olhos, consolai, que o mundo triste está.
Ide e restaurai o homem aflito e sofredor;
Seu fardo Deus aliviará, Sua graça bastará.

“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)

“Grande Senhor”
Das alturas do céu, do profundo mar.
Dos limites da terra, louvamos-te.
Com todo o coração, todo povo e nação
Todos num só clamor, louvando o Senhor
Por toda a eternidade
Tu serás coroado com louvor!
Teu nome é exaltado,
Sempre magnificado com louvor.
Grande Senhor!

“Quebrantado”

Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou.
Imerecida vida, de graça recebi.
Do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar.
O meu Salvador na cruz mostrou
Por sua cruz da morte me livrou.
o amor do Pai, o Justo Deus.
Trouxe-me a vida. Eu estava condenado,
Pela cruz me chamou.
Gentilmente me atraiu
e eu, sem palavras, me aproximo,
quebrantado por seu amor.

mas agora pela cruz eu fui reconciliado.

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

“Já refulge a Glória eterna (153 HCC)”
3- Eis que em glória refulgente sobre
1- Já refulge a glória eterna de Jesus, o Rei dos reis; as nuvens descerá,
breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. e as nações e os reis da terra
Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. com poder governará.
Vencendo vem Jesus. Glória, glória! Aleluia!
Sim, em paz e santidade, toda a terra regerá.
Glória, glória! Aleluia! Glória, glória! Aleluia!
Vencendo vem Jesus. Glória, glória! Aleluia!
Vencendo vem Jesus.
Glória, glória! Aleluia! Glória, glória! Aleluia!
Vencendo vem Jesus.
2- O clarim que chama os salvos à
4- E por fim, entronizado,
batalha já soou;
as nações irá julgar.
Cristo, à frente do seu povo, multidões
Todos, grandes e pequenos,
já conquistou.
o Juiz hão de encarar.
O inimigo, em retirada,
E os remidos, triunfantes,
seu furor já demonstrou.
lá no céu irão cantar:
Vencendo vem Jesus. Glória, glória! Aleluia!
Venceu o Rei Jesus. Glória, glória! Aleluia!
Glória, glória! Aleluia! Glória, glória! Aleluia!
Glória, glória! Aleluia! Glória, glória! Aleluia!
Vencendo vem Jesus.
Venceu o Rei Jesus

