
Boletim Dominical N° 12
Sobradinho-DF, 24 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 17/03

Neste domingo, 24/03 No Próximo Domingo, 31/03

Números 30:1-31:54
Números 32:1-33:39
Números 33:40-35:34
Núm. 36:1-Deut. 1:46
Deuteronômio 2:1-3:29
Deuteronômio 4:1-49
Deuteronômio 5:1-6:25

Salmo 63:1-11
Salmo 64:1-10
Salmo 65:1-13
Salmo 66:1-20
Salmo 67:1-7
Salmo 68:1-18
Salmo 68:19-35

Provérbios  11:20-21
Provérbios  11:22
Provérbios  11:23
Provérbios  11:24-26
Provérbios  11:27
Provérbios  11:28
Provérbios  11:29-31

Leve alegria

A infância é tempo de estudar, brincar e receber os cuidados dos pais e dos
familiares. Recordo de anos atrás crianças correndo e brincando pelas ruas da
cidade. Precisamos fazer a nossa parte para que essa seja a realidade da Colômbia,
do Brasil e de todo o mundo!

“E as ruas da cidade estarão sempre cheias de meninos e meninas brincando”
(Zacarias 8.5).

Foram mais de 50 anos de conflito armado. Mais de 7,4 milhões de colombianos
deixaram suas casas e cidades, saindo sem rumo para buscar refúgio e segurança
em outras partes do país. O número de crianças vulneráveis e em situação de risco
aumentou, principalmente nas grandes cidades. Elas sofrem com a fome, com abusos
físicos, moral, sexual e social. Chorei com a notícia da morte de 16 crianças indígenas
da tribo Wayúu  que morreram por desnutrição. Por isso, a nossa Bolsa Verde do
projeto Calçada é tão necessária, curando esses pequenos corações que sofrem.

Compartilho duas experiências: de Pilar, de quem as histórias são de
restauração durante o aconselhamento. Ela é uma garota abusada por seu pai.
Quando entendeu o amor de Deus, expressou muita alegria! A educadora e os
familiares disseram que Pilar melhorou a intolerância em relação aos seus
acompanhantes na instituição, bem como seu comportamento. A outra é de Nérida,
uma menina de oito anos. Ela chorou muito quando sua mãe, alcoólatra, foi trabalhar
ficando meses distante – um problema recorrente na Colômbia, onde famílias se
desfazem por não haver trabalho. Nérida me disse no aconselhamento: "Meu pai
também se esqueceu de mim e foi embora. Sinto-me muito triste". Por causa disso,
desenvolveu baixa autoestima comparando-se ao lixo, pois se sentia sem valor e
rejeitada pelos pais. Porém, Deus falou ao seu coração por meio da história da
ovelha perdida. A alegria retornou ao seu coração e ela disse que parecia um
cordeirinho, porque Deus a ajudou! Nérida e sua avó receberam a Jesus e estão
sendo discipuladas.

As crianças ao nosso redor estão sofrendo, algumas em silêncio. Com a
Palavra de Deus podemos ajudá-las. Aproveite cada oportunidade para dizer-lhes
que Jesus as ama!

          Carmem Lígia Ferreira
           Missionária na Colômbia da JMM/CBB

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!

Valmi  e Josaphat
Rosiléia
Robertina
Tânia Naves e Fernando
Fernanda, Jucilene e Norma
Joaquim e Evenita
Mikaella, Lucas Teixeira e André
Bruno e Helma/ Nadir e Welida
Maria Clara
Queomides e Dájames

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

Lucas 1:1:25
Lucas 1:26-56
Lucas 1:57-80
Lucas 2:1-35
Lucas 2:36-52
Lucas 3:1-22
Lucas 3:23-38

ANIVERSARIANTES: 24- Anna Júlia Monnas

Monteiro Gomes; 25- Eulália Marques Silva;

Sebastiana Rocha dos Santos Oliveira; 26- Dalci

Carvalho Guerra; 29- Albert Silva de Oliveira;

Elizeu Martins de Souza; 30- Leonardo de

Mendonça Lima. Casamento:24- Eunice

Nascimento e Mário. Parabéns!

ASSEMBLEIA DA CBDF: Nos dias 04 a 06

de abril de 2019, acontecerá a assembleia em

Luziânia-GO. Inscrições pelo site: https://

cbpc.org.br/assembleia/. Interessados ,dar o nome

na secretaria para o credenciamento até segunda-

feira, dia 25/03/2019.

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.

ANIVERSÁRIO DO PASTOR: No dia 05/04/

2019, às 20 horas, na  Quadra da PIBS, teremos

a comemoração  do aniversário do Pastor

Washington Luiz. Interessados, procurar as irmãs

Lourdes ou Áurea. Participe!

47% Realizado



ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19hManhã - 10h25min

Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo Culto
Prelúdio
Recitativo Bíblico Isaías 61.1,3

Canto Congregacional “Louvado seja”

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

Momento de Oração

Recitativo Bíblico  Isaías 57.15

Canto Congregacional “Maravilhosa Graça”, “Maranata” e “Ao único que é digno”
Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Culto Infantil ( Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico Lucas 4.18-19

Mensagem          “A Missão de Jesus” Pr. Carlos Alcantara
Canto Congregacional “Eterno Amor”
Oração
Poslúdio Instrumental

Processional                      Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo Culto
Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Recitativo Bíblico Isaías 62.02

Canto Congregacional “Maravilhosa Graça”
Participação Musical
Momento Missionário
Tema da Campanha:
Divisa:

Motivos de Oração

Hino Oficial
Recitativo Bíblico Isaías 60.1,3

Consagração de Dízimos e Ofertas “Dá-me Tua visão (546 HCC)”
Oração de Gratidão
Mensagem Missionária Miss. Paula de Oliveira - Norte da África
Canto Congregacional “Eu aceito o desafio (543 HCC)”

Oração
Poslúdio Instrumental

“O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me enviou [...] a ordenar acerca
dos que choram em Sião que se lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de
pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado; a fim de que se chamem árvores de

justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado.”

“E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória; e
chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor

designará.”

“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 pela expansão da proclamação do Reino de Deus na República da Guiné;
2. Ore pela plantação de igrejas na Guiné-Bissau;
3. Ore pela evangelização na região do Sahel (África).

“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.”

“Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e é
nascida sobre ti a glória do Senhor - E nações  caminharão para

a tua luz, e reis para o resplendor da tua aurora.”

“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)

“Porque assim diz o Alto e o Excelso, que habita na eternidade e cujo nome é santo; Num alto e
santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos

humildes, e para vivificar o coração dos contritos.”

1. Pelos vistos de residência dos nossos missionários no Norte da África;
2. Por novos campos a serem alcançados no Norte da África;
3. Pela Segurança e estabilidade nos países da região Norte da África.

1- Eu ouvi as palavras de Cristo:
"Olhai para os campos e pedi
mais obreiros para a seara".
E, orando, eu obedeci.

Eu aceito o desafio,
viverei por Cristo Jesus.
Em palavras, ações e atitudes
refletirei sua luz.

2- Se a minha oração é sincera,
serei testemunha onde estou;
e no meu andar, cada dia,
bem feliz, com meu Mestre, vou.

3- Se algum dia pra os campos distantes
o meu Salvador me convocar,
eu responderei confiante;
"Eis-me aqui, para trabalhar".

Louvado seja, Senhor, Teu nome,  Entronizado entre as
nações. Exaltarei a Ti, Senhor. Pelo que Tu és, eu te adorarei.

Recebe a minha adoração, Que é fruto de Tua graça
Em mim, e do Teu amor  Que restaura em mim,
O meu amor por Ti, Jesus.

Engrandecerei,
Exaltarei Teu nome.
Diante dos reis
E dos poderosos
Eu louvarei a Ti, Senhor.



Noite - 19h
“Louvado seja”

“Maravilhosa Graça”

“Maranata”

“Ao único que é digno”

“Eterno Amor”

Manhã - 10h25min

“Maravilhosa Graça”

“Dá-me Tua Visão (546 HCC)”

“Eu aceito o desafio (543 HCC)”

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)

Quem me liberta do meu pecado?
O Seu amor é maravilhoso
O Rei da glória, Ele é o Rei dos reis!

Abala a terra com sua voz.
Maravilhados, o adoramos.

O Rei da glória, Ele é o Rei dos reis!

Maravilhosa graça,
O verdadeiro amor!
Tomou o meu lugar
E suportou minha cruz
Ele entregou sua vida
Pra que eu fosse livre
Oh! Jesus, eu canto pelo que fez por
mim!
Oooo ooo ooooo

Quem transforma a minha vida?
E faz dos órfãos, filhos e filhas?
O Rei da glória, Ele é o Rei dos reis!

Quem governa sobre as nações?
E como o sol brilha em majestade?

O Rei da glória, Ele é o Rei dos reis!

(REFRÃO)

Digno é o cordeiro de Deus!
Digno é o cordeiro que a morte venceu!
(3x)
Digno é o cordeiro de Deus!
Digno, digno, digno é

(REFRÃO)

Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal,  invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus    (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

Quem me liberta do meu pecado?
O Seu amor é maravilhoso
O Rei da glória, Ele é o Rei dos reis!

Abala a terra com sua voz.
Maravilhados, o adoramos.

O Rei da glória, Ele é o Rei dos reis!

Maravilhosa graça,
O verdadeiro amor!
Tomou o meu lugar
E suportou minha cruz
Ele entregou sua vida
Pra que eu fosse livre
Oh! Jesus, eu canto pelo que fez por
mim!
Oooo ooo ooooo

Quem transforma a minha vida?
E faz dos órfãos, filhos e filhas?
O Rei da glória, Ele é o Rei dos reis!

Quem governa sobre as nações?
E como o sol brilha em majestade?

O Rei da glória, Ele é o Rei dos reis!

(REFRÃO)

Digno é o cordeiro de Deus!
Digno é o cordeiro que a morte venceu! (3x)
Digno é o cordeiro de Deus!
Digno, digno, digno é

(REFRÃO)

1- Dá-me tua visão, Senhor,
olhos que possam ver
almas perdidas sem teu amor,
sem fé, sem graça e poder.

Abre meus olhos,
dá-me visão, Senhor,
que eu possa aos outros demonstrar
teu maravilhoso amor.

2- Quantos vivem sem conhecer
a tua compaixão!
Que eu mostre, pelo meu proceder,
o teu amor e perdão.

3- Minha vida consagro aqui,
perante a tua cruz;
tudo o que sou pertence a Ti.
Oh, vive em mim, meu Jesus!

1- Eu ouvi as palavras de Cristo:
"Olhai para os campos e pedi
mais obreiros para a seara".
E, orando, eu obedeci.

Eu aceito o desafio,
viverei por Cristo Jesus.
Em palavras, ações e atitudes
refletirei sua luz.

2- Se a minha oração é sincera,
serei testemunha onde estou;
e no meu andar, cada dia,
bem feliz, com meu Mestre, vou.

3- Se algum dia pra os campos distantes
o meu Salvador me convocar,
eu responderei confiante;
"Eis-me aqui, para trabalhar".

Abro mão do que sou
Meus desejos eu dou
Quero em tudo, Senhor Te adorar
Mais que fama e poder
Quero Te conhecer, Senhor

Não há ouro ou bens
Nem riquezas também
Que me afastem do Teu coração
Nem amor por alguém
Poderá me afastar de Ti

Jesus,incomparável amor
Que me resgatou
Mestre, hoje e pra sempre
Tua face eu buscarei

O que eu sou
Coloco aos Teus pés
Diante da Tua glória eu me humilharei
Vou encontrar o que precisar
Em Teu eterno amor
Em Teu eterno amor


