Informativos
ANIVERSARIANTES: 19- Manoel Severino
Feliciano; 21– Miriã Gomes de Holanda Lopes;
22– Vicente Alves dos Snatos; 23- Alexandra
Rodrigues Nogueira e Billy Jack Oliveira César;
CASAMENTO: 19– Claudio Martins e Carlene;
21- Fabiano e Maria de Lourdes.

MINISTÉRIO
DE
AÇÃO
SOCIAL:
a
Coordenação da Beneficência lançará por
todo ano de 2020, a CAMPANHA KILO DO
AMOR. Teremos um carrinho de compras que
você poderá contribuir para enchê-lo e assim
levar alegria a mais uma família carente, bem
como encher de alegria o seu coração.
Participe!

CULTO INFANTIL DE 04 A 08 ANOS: seja um
professor do culto infantil! Fornecemos
treinamento. Interessados procurar a Patrícia
Martins.
INFORTIVO: Agora a projeção faz parte do
Min. De Adoração. Caso o irmão precise de
algo relacionado (slides, fotos, vídeos etc)
procurar o M.M. Renan ou o Ricardo para
que as informações sejam ajustadas.
MINISTÉRIO DE COMUNICAÇÃO: Gostaríamos

de reforçar que as artes da igreja (cartaz,
convite, banner etc.) devem ser feitas pela
equipe de Design do Ministério de
Comunicação pois desta forma serão
assegurados o padrão visual e a divulgação
de forma adequada. Os pedidos devem ser
feitos com no mínimo 10 dias de
antecedência e direcionados aos irmãos:
Mikaella, Jesse ou Camylla.

E-mail 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
ATIVIDADES REGULARES

Escala de Serviços
Neste Domingo, 19/01
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Diáconos:
¨Transmissão:
¨Introdução:

Rosiléia
Rosiléia e Naty
.
Lucas e Dayane
Olinda e Magali

¨Recepção:
¨Segurança:

Valdivino
.

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

No Próximo Domingo, 26/01
Oliene
Patrícia e Sofia
.
Eduardo e Camylla
Paulo Oliviera, Welida e
Olinda
Paulo José
.

.
• 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
E-mail: 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 – JANEIRO - 2020

01 a 12/01

Pastores Eméritos: Alexandre Gonçalves da Silva (In Memorian)
Gerson Monteiro Camargo (In Memorian)
Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefone:(61) 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho @gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

A Liberdade da Nova Vida
O treinamento físico dos atletas de corrida e de futebol exige correr ou
forçar a corrida monitorada por um equipamento ligado ao técnico ou a um colega,
preso nas costas do atleta. O objetivo é desenvolver a força física e de arranque para
o momento que forem correr de fato. É algo curioso de ser visto. O atleta se esforça,
mas por estar preso pelo equipamento não consegue avançar à medida de seu
empenho.
Você já vivenciou uma experiência assim ou semelhante?
Na nova vida, algo semelhante pode acontecer. Você se esforça para
avançar, mas por estar preso a coisas passadas, não consegue seguir em frente.
As coisas que se encontram atrás, no passado, na época em que vivia afastado
de Deus, precisam ser abandonadas.
É assim que acontece: “... se alguém está em Cristo, nova criatura é; as
coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo ” (I Co 5.17). Quem está unido
com Cristo é uma nova pessoa; acabou o que era velho e já chegou o que é
novo. Isso, entretanto, não é algo que acontece automática e instantaneamente.
Após a conversão a Cristo, inicia-se um processo de transformação.
Na nova vida exige-se que aquilo que não está de acordo com a
vontade de Deus deve ser tratado e mudado radicalmente. Assim, aquele que se
converte a Cristo precisa olhar o seu passado e ter vontade espiritual de fazer
as correções necessárias.
Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos da cidade de Jericó, é um
exemplo disto. Lucas 19.1-10 registra esse fato. Ao receber Jesus em sua casa,
ele se levantou e disse: “ Eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens; e
se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lho restituo quadruplicado” (v. 8).
Zaqueu era um homem desonesto, mas quando se encontrou com Jesus, ele
tomou a decisão de concluir o seu passado, restituindo às pessoas a quem ele
havia prejudicado.
E você? Quais são as áreas do seu passado que você precisa concluir? À
semelhança de Zaqueu, se você quiser avançar em liberdade na nova vida, precisa
concluir o seu passado. Confessá-lo por completo e fazer o que é correto ser feito.
De seu pastor e amigo,
Washington Luiz da Silva.

% Realizado
0%

Organizada no dia 8 de dezembro de 1959
Pastor: Washington Luiz da Silva

100%
Do Orçado

Boletim Dominical N° 03
Sobradinho-DF, 19 de janeiro de 2020

Noite – 19h

Manhã
Processional
Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Canto Congregacional
“Aleluia! Aleluia! Gratos hinos entoai” – 60 HCC
Recitativo Bíblico
Colossenses 1.6
“Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e Crescendo, como também ocorre
entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua
verdade”

Oração
Ministração da Palavra
Tema
Motivos de Oração
1.
2.
3.

Rosiléia Alves
Trabalhando juntos pelo Evangelho

Oremos para que Deus nos dê ousadia, para cumprir nosso papel na missão do
Reino, que é a propagação do evangelhos redor do mundo;
Que possamos usar nossos recursos com sabedoria, para promover a missão ao
redor do mundo ;
Oremos pelos missionários que trabalham em outras partes do planeta, sejamos
seus apoiadores.

Igreja em Ação
Canto Congregacional
Recitativo bíblico

Ministério de Comunicação
“Ó Jesus, eu te amo!” – 79 HCC
Mateus 13.31,32

“Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: O Reino dos Céus é semelhante a um
grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na
verdade, a menor de todas as sementes, mas, quando cresce, é maior do que as
hortaliças, e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar
nos seus ramos”.

Oração
Ministração da Palavra
Motivos de Oração
Sessão Administrativa

“Pequeno grupo, pequeno rebanho”

Anita Ribeiro
Projeção
Expediente Ordem do Dia

1. Leitura e aprovação da Ata anterior;
2. Ministério de Finanças:
a. Parecer do Exame de Contas;
b. Indicação – Comissão auxiliar do Exame de Contas.
3. Outros assuntos;
4. Leitura
e aprovação
da Ata.
Dedicação
de Dízimos
e Ofertas
“Nome Bom, doce a fé “– 174 HCC

Oração
Poslúdio

Instrumental

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo Culto
Leitura Bíblica

Instrumental

Tiago 5.17, 18

“Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com
fervor para que não chovesse sobre a terra, e, por três anos e seis meses, não choveu.
Depois, orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos.”

Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Momento de Oração
1.
2.
3.

“Cantarei ao meu Salvador” – 066 HCC
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações

Ore para que Jesus te faça frutífero em sua casa, na igreja e em cada
comunidade onde você está (trabalho/escola/faculdade).
Ore para que o Espírito Santo te dê discernimento de boas terras para lançar a
semente, para que você não semeie errado.
Ore ao Pai que regue o solo que você tem semeado, para que a terra produza
bons frutos.

Recitativo Bíblico

João 15.5

“— Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá
muito fruto; porque sem mim vocês não podem fazer nada.”

Canto Congregacional

“Reina em mim”, “Senhor, te quero”
“Por estas razões”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo culto infantil (crianças de 04 a 07 anos)
Texto Bíblico

Mateus 13.37-38

“E Jesus respondeu: — O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é
o mundo. A boa semente são os filhos do Reino;”

Oração pelo culto infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Mensagem
Congregacional
Oração
Poslúdio

Anita Ribeiro
Oferta de Amor
Instrumental

