Informativo
ANIVERSARIANTES: 07- Déa Berenice de
Oliveira Pagy; Franquisnei Lopes da Costa;
Luzia Farias Ferreira; 08- Caroline Coelho
Salviano; Genival Rodrigues Alves; Marinês
Rodrigues Nascimento; 13- Elaine Cristina
Rodrigues de Oliveira; Mírian Abdala Ribeiro
da Silva. Parabéns!
CONGRESSO DE FAMÍLIA: Vem aí o
Congresso de Família da PIBS, “Família, uma
expressão do Reino de Deus”. Ocorrerá nos dias
24,25 e 26/05. Contaremos com a participação
do Preletor Pr. Marcelo França. Participe e traga
convidados!
CORO KIDS: Atenção você menino e menina
de 4 a 11 anos. Venha louvar ao Senhor com a
gente. Nosso coro infantil ensaia todos os
sábados de 10 às 11 horas. Você não pode ficar
de fora. Traga teus amigos, vizinhos e primos.

CONVOCAÇÃO: O Pastor Washington Luiz
da Silva, convoca a igreja para a Assembleia
regular e reabertura da Assembleia
Extraordinária, dia 28/04/2019, às 10h20, com
tempo previsto de até 40 minutos. Demais
informações serão publicadas em Edital.
CANTATA DE PÁSCOA: Convidamos toda a
Igreja, bem como seus amigos e parentes, para o
culto do dia 21 de abril, às 19h00, quando o
“Grande Coro da PIBS” apresentará a Cantata
de Páscoa: “Conhecido pelos cravos”.
Divulguem e tragam os seus.
OFERTA DE MISSÕES: Hoje faremos o
recolhimento da oferta para Missões Mundiais.
Oferte e Faça a Terra se Alegrar!

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

23:1-25:19
26:1-27:26
28:1-68
29:1-30:20
31:1-32:27
32:28-52
33:1-29

Lucas 7:36-8:3
Lucas 8:4-21
Lucas 8:22-39
Lucas 8:40-9:6
Lucas 9:7-27
Lucas 9:28-50
Lucas 9:51-10:12

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 07/04
¨Assessoria Culto: Francisco e Nelson
¨Assessoria EBD: Oliene
¨Berçário 1:
Neuzanira
¨Culto Infantil 4 a 8:Patrícia Martins e Joel
¨Culto Infantil 1 a 3: Márcia, Lorena e Diná
¨Diáconos:
Adalberto e Eufrosina
¨Projeção/Transm.: Ricardo, Iron e Ana Clara
¨Introdução:
Olinda e Valdivino
¨Recepção:
Jhonatas
¨Segurança:
Antônio Cruz e Elisaldo

No Próximo Domingo, 14/04
Clesson e Adriana
Rosiléia
Letícia
Tânia F. e Alessandra
Viviane, Louedja e Madá
Valdivino e Norma Maria
Daniel, Silvia e André
Nadir e Ruth
Paulo José
Marcelo Rodrigues e Alessandro

75:1-10
76:1-12
77:1-20
78:1-31
78:32-55
78:56-64
78:65-72

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

12:12-14
12:15-16
12:17-18
12:19-20
12:21-23
12:24
12:25

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 - MARÇO - 2019
91% Realizado

0%

01 a 31/03

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:(61) 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

A importância da EBD
“Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações [...] Ensinando-os a
guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado...” (Mt 28.19-20). Está clara a
ordem de Jesus: “fazer discípulos e ensinar a Palavra”. A igreja do primeiro século
se reunia para estudá-la. Mas, apenas em 1780 foi que surgiu a denominada “Escola
Bíblica” com o jornalista Robert Raikes (1735-1811), na Inglaterra.
Raikes, inspirado pelas palavras de Jesus, começou a ensinar as crianças
pobres de sua comunidade. Eram crianças de 6 a 14 anos que passaram a ler e a
escrever a partir desse trabalho e também foram instruídas na Palavra de Deus. Em
cinco anos decorridos, surgiu uma organização voltada para crianças de escolas
dominicais, em Londres. Foi uma ideia ousada e ampla para alcançar o País de Gales,
a Escócia, a Irlanda e os EUA.
Deus estava na direção do projeto e o fez nascer no Brasil. A escola dominical
veio com os primeiros missionários protestantes. Em 1855, a primeira escola dominical
permanente ganhou vida, pelo casal Robert e Sarah Kalley, na cidade de PetrópolisRJ. Permanece até hoje, na sua pujança, sua importância e de caráter irreversível em
nossas igrejas.
A Escola Bíblica Dominical é algo que faz a diferença na vida dos crentes,
porque os ensina a praticar a Bíblia. Esse é o grande desafio da Igreja: ter e ver seus
membros vivendo de forma íntegra, a partir do que diz a Palavra de Deus. Não é
impossível que os crentes tenham vidas irrepreensíveis e, para tanto, a EBD precisa
fazer parte das suas vidas e ser uma das prioridades.
A Escola Bíblica tem uma real importância para o crescimento espiritual de
todos. Ela é o alicerce da criança, um teto para a família, uma coluna para a juventude,
uma escola orientadora da fé para os novos crentes, para as pessoas da nossa
comunidade que, necessariamente, não desejam ser membros da igreja, mas querem
estudar a Bíblia. É também a faculdade de formação dos novos líderes que preparamse para viver e tocar a comunidade com suas vidas - inspiradas pelo Espírito Santo
- e seu trabalho.
Seja você um aluno da EBD e descubra uma nova vida!
De seu pastor e amigo,
Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 14
Sobradinho-DF, 07 de abril 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
I Pedro 4.8

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

“Reina em mim” e “Bem mais que tudo”

1. Suplique ao Senhor que o ajude a aprender a se relacionar com os outros irmãos;
2. Clame ao Senhor para que o amor fraternal domine a nossa união;
3. Clame ao Pai para que numa só vontade sigamos o caminho do amor.

Consagração de Dízimos e Ofertas

“Louvamos-te, ó Deus (09 HCC)”

1- Louvamos-te, ó Deus,
pelo dom de Jesus,
que por nós, pecadores,
foi morto na cruz.

3- Louvamos-te, ó Deus,
pelo Espírito, luz
que nos tira das trevas
e a Cristo conduz.

2- Louvamos-te, ó Deus,
e ao teu Filho de amor,
que foi morto, mas vive,
supremo Senhor.

4- Oh, vem nos encher
de celeste fervor
e fazer-nos fruir
teu afável amor.

(I Crônicas 16.31)

Recitativo Bíblico

Miquéias 7.7

“Eu , porém, confiarei no Senhor; esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me
ouvirá.”

Canto Congregacional

“Todavia, se estais cumprindo a lei real segundo a escritura: Amarás ao teu próximo como a ti
mesmo, estarão agindo corretamente.”

Pr. Washington Luiz da Silva
“Ame ao Senhor”

“Maravilhosa Graça”, “O nome de Jesus” e
“Oh, quão lindo esse nome é”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Culto Infantil ( Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico

Ame ao seu próximo como se fosse você,
como se a dor que ele sente
fosse a que sente você.

Isaías 40.31

“mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças; subirão com asas como águias;
correrão, e não se cansarão; andarão, e não se fatigarão.”

Mensagem
“Os que esperam no Senhor”
Canto Congregacional

Ame ao Senhor com todo o seu coração,
com toda força e razão,
com todo o seu desejar.

Oração
Poslúdio

Canto Congregacional
“Nome que inspira o meu louvor (177 HCC)”
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!”

1. Pelo trabalho com refugiados e despertamento de vocacionados refugiados;
2. Por novos campos e projetos no Leste Europeu;
3. Pelo Sul da Ásia que ainda possui o maior número de povos não alcançados pelo Evangelho.

Tiago 2.8

“A Igreja que ama...”
Mensagem
Canto Congregacional

Salmos 40.1,4a

Momento de Oração

Aleluia! Toda a glória
te rendemos, sem fim.
Aleluia! Tua graça
imploramos, amém!

Recitativo Bíblico

Instrumental

“Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e
ouviu o meu clamor. Bem-aventurado o homem que faz do Senhor a
sua confiança.”

“Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o
amor perdoa muitíssimos pecados.”

Canto Congregacional
Participação Musical
Motivos de Oração

Noite - 19h

1- Cobre-me com Tuas mãos.
Com poder vem me esconder, Senhor.

Pr. Washingtom Luiz da Silva
“Descansarei”
2- Minha alma está segura em Ti.
Sabe bem que em Cristo firme está .

Se o trovão e o mar se erguendo vêm, Sobre a tempestade eu voarei.
Sobre as águas Tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus!

Ame ao seu próximo como se fosse você,
como se a dor que ele sente
Doesse mais em você.

Instrumental

Oração
Poslúdio

Instrumental

Noite - 19h

Manhã - 10h25min

“Nome que inspira o meu louvor (177 HCC)”

“Reina em mim”
Sobre toda a terra tu és o Rei sobre as montanhas e o pôr do sol
Uma coisa só meu desejo é Vem reinar em mim Senhor.
Reina em mim com o teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus
Tu és o Senhor de tudo o que sou Vem reinar Senhor em mim
Sobre o meu pensar tudo o que eu falar Faz-me refletir a beleza que há em ti
Tu és para mim mais que tudo aqui Vem reinar Senhor em mim

“Bem mais que tudo”
Bem mais que as forças. Poder e reis.
Que a natureza e tudo que se fez.
Bem mais que tudo, criado por tuas mãos.
Deus, Tu és o Início, Meio e Fim.
Bem mais que os mares.
Bem mais que o sol
e as maravilhas que o mundo conheceu.
E as riquezas e tesouros desta Terra.
Incomparável és pra mim.

Por amor, sua vida entregou.
Meu Senhor, humilhado foi.
Como a flor machucada no jardim.
Morreu por mim, pensou em mim.
Me amou.

“Louvamos-te, ó Deus (09 HCC)”

1- Louvamos-te, ó Deus,
pelo dom de Jesus,
que por nós, pecadores,
foi morto na cruz.

3- Louvamos-te, ó Deus,
pelo Espírito, luz
que nos tira das trevas
e a Cristo conduz.

2- Louvamos-te, ó Deus,
e ao teu Filho de amor,
que foi morto, mas vive,
supremo Senhor.

4- Oh, vem nos encher
de celeste fervor
e fazer-nos fruir
teu afável amor.

Aleluia! Toda a glória
te rendemos, sem fim.
Aleluia! Tua graça
imploramos, amém!

“Ame ao Senhor”
Ame ao Senhor com todo o seu coração,
com toda força e razão,
com todo o seu desejar.

Ame ao seu próximo como se fosse você,
como se a dor que ele sente
fosse a que sente você.
Ame ao seu próximo como se fosse você,
como se a dor que ele sente
Doesse mais em você.

1- Existe um nome sem igual 3- Jesus, por onde quer que eu vá, 2- Jesus, o Salvador, me amou,
que inspira o meu louvor,
dirige o meu viver.
sofreu cruciante dor
um som mavioso, divinal
Conforto e forças sempre dá
e minha vida libertou
é o nome do Salvador.
com seu amor e poder.
na força do seu amor.
Nome que inspira o meu louvor,
4- No céu, um dia, cantarei
nome que inspira o meu louvor,
dos salvos a canção
nome que inspira o meu louvor
e plenamente entenderei
é o nome do Salvador.
quão grande foi seu perdão.

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

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

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

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

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

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)

“O Nome de Jesus”

Teu nome Jesus é mais doce que o mel, tem
Nome tão lindo, nome de Cristo.
poder e glória!
Nome que acalma o mar, faz a tempestade
Teu nome Jesus leva o pecador ao Céu, traz
cessar.
vitória!
Nome sublime, nome de glória.
Em Teu nome os feridos são curados.
Nome que restaura a alma, dá forças para
Teu nome Jesus tem poder pra mudar minha
caminhar.
história.
No início eras a palavra
Um com Deus, o Altíssimo
O mistério de Tua glória
Cristo, em Ti se revelou
Oh, quão lindo esse nome é
Oh, quão lindo esse nome é
O nome de Jesus, meu Rei

“Oh, quão lindo esse nome é”
Deixou o céu para buscar-nos
Veio pra nos resgatar
Amor maior que o meu pecado
Nada vai nos separar
Oh, quão maravilhoso é
Oh, quão maravilhoso é
O nome de Jesus, meu Rei

A morte venceste
O véu Tu rompeste
A tumba vazia agora está
O céu Te adora
Proclama Tua glória
Pois ressuscitaste e Vivo Está

És invencível
Inigualável
Hoje e pra sempre reinarás
Oh, quão maravilhoso é
Oh, quão lindo esse nome é
Teu é o reino
Maior que tudo ele é
Maior que tudo ele é
Tua é a glória
Oh, quão maravilhoso é
Oh, quão lindo esse nome é
Acima de todo nome está
O nome de Jesus
O nome de Jesus
Poderoso esse nome é, Poderoso esse nome é
O nome de Jesus, meu Rei, Poderoso esse nome é
Mais forte que tudo é, Poderoso esse nome é
O nome de Jesus Poderoso esse nome é
O nome de Jesus

