Informativos
ANIVERSARIANTES: 26- Dirley Sérgio de
Melo; 27– Ronaldo José da Rocha e Rosangêla
Santos; 28– Arlete Almeida Alves e Izaque
André do Nascimento; 29- Amilcar Pinheiro
da Silva;

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, 26/01
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Diáconos:
¨Transmissão:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

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, 02/02

Oliene
Patrícia e Sofia

Rosiléia
Vanessa e Davi

Eduardo e Camylla
Paulo Oliviera, Welida e
Olinda
Paulo José
.

Lucas e Valdivino
.
.
.

.
• 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

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS – JANEIRO - 2020

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

Escravos nunca mais!
A palavra “vício”é auto-explicativa. Não é algo bom, é o contrário de
virtude. Vício é um hábito que escraviza e destrói a vida de uma pessoa. Os mais
comuns em nossa sociedade são os relacionados às drogas legais e ilegais, bebidas
alcoólicas, cigarro, maconha, cocaína, crack; e hábitos como os jogos e outros.
O que a Bíblia tem a dizer sobre os vícios? Gálatas 5.19-23:
“As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são:
a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de
ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de
raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as
bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já
disse: os que fazem essas coisas não receberão o Reino de Deus. Mas o
Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a
delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E
contra essas coisas não existe lei.”

No texto: As bebedeiras se dão quando as pessoas se entregam ao álcool,
bebendo em grande quantidade e perdendo o controle de si mesmas. O oposto disto
é o domínio próprio, que é manifesto quando alguém, pelo poder do Espírito Santo,
mantém o controle de suas vontades e atitudes. Nas bebedeiras, as pessoas são
escravas do álcool. No domínio próprio, estão livres e no controle da situação. O
desejo de Deus é que seus filhos não estejam escravizados a nada, mas livres para
servi-Lo.
Paulo também escreve: “Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à
destruição; mas encham-se do Espírito de Deus” (Ef 5.18). A embriaguez se dá
quando uma pessoa bebe álcool e perde o controle de si mesma. Quando é assim,
muitas atitudes inconscientes e trágicas podem ser tomadas, causando grande
destruição. Paulo sugere que em vez de fazer isso, devemos nos encher do Espírito
Santo e deixá-Lo ter o controle de nossa vida. O resultado disso é maravilhoso.

De seu pastor e amigo,
Washington Luiz da Silva.

50 % Realizado
01 a 19/01

Pastores Eméritos: Alexandre Gonçalves da Silva (In Memorian)
Gerson Monteiro Camargo (In Memorian)

Se você tem algum vício entregue a Deus, peça para Ele libertá-lo.
Disponha-se também a abandonar esse vício. Cristo nos libertou para que nós
sejamos realmente livres (Gl 5.1-2).

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!

0%

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

100%
Do Orçado

Boletim Dominical N° 04
Sobradinho-DF, 26 de janeiro de 2020

Noite – 19h

Manhã
Processional
Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Canto Congregacional
“Deus sábio, invisível, perfeito, imortal” – 013 HCC
Recitativo Bíblico
Atos 5.42
“E todos os dias, no templo e de casa em casa, Não cessavam de ensinar e anunciar
Jesus, o Cristo.”

Oração
Ministração da Palavra
“Por que Pegquenos Grupos Multiplicadores”
Motivos de Oração
1.
2.
3.

Salviano

Que Deus mova o coração de pessoas para abrirem suas casas para o nascimento
de novos PGM’s, pelo relacionamento discipulador ou pela multiplicação.
Que os PGM’s sejam fortes e saudáveis e que isso se realize por meio da
chegada de novos crente e principalmente pela chegada de não crentes ao grupo.
Que os PGM’s amadureçam alcançando a consciência da multiplicação e a
formação de lideres aptos para assumirem os novos grupos que iniciarão.

Canto Congregacional
Igreja em Ação
Recitativo bíblico

“Buscou-me com ternura” – 169 HCC
Ministério de Comunicação
Mateus 28.19

“Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo”

Oração
Ministração da Palavra

Pr. Carlos Filho
“A Grande Comissão”

Motivos de Oração
1. Que amemos pessoas como Jesus amou.
2. Que sejamos uma igreja multiplicadora na sua totalidade.
3. Que o cumprimento da Grande Comissão seja vivenciado intencionalmente
pela PIBS

Dedicação de Dízimos e Ofertas “Nome que inspira o meu louvor “– 177 HCC
Oração
Poslúdio
Instrumental

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

Instrumental

Efésios 2.8

“Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de
Deus”

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

“Graças de Deus, infinito amor” – 291 HCC
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações

Que sejamos verdadeiros amigos de Deus, procurando sempre fazer a sua vontade.
Que a graça do Senhor inunde nosso coração, promovendo transformação na vida.
Que possamos contagiar o próximo coma graça do Senhor derramada sobre nossa
vida.

Recitativo Bíblico

Romanos 8.1

“Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não
andam segundo a carne, mas segundo o Espírito”

Canto Congregacional

“Graças, Senhor”, “Jesus, essência do louvor”
“Descansarei”

Aqui diante de Ti,
eu tenho tanto pra te agradecer.
Graças dou. Graças dou.
O que me deste, Senhor,
por tantas bênçãos que eu não posso
ver.
Comdou.
meuGraças
coração
Graças
dou.
e o meu louvor,
com as mãos aos céus,
Louvo-te, Senhor.

Tens feito tanto por mim,
da escuridão tua luz me tirou.
Graças dou. Graças dou.
Por teu Amor e perdão,
por meus pecados levados na cruz.
Graças dou. Graças dou.
Graças dou, sempre a Ti eu graças
dou,
Graças dou.

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

Romanos 6.23

“Pois o Salario do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em
Cristo Jesus nosso Senhor”

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

Anita Ribeiro
Oferta de Amor
Instrumental

