Informativo
ANIVERSARIANTES: 02- Sônia Regina
dos Santos; Leo Pereira de Bessa Flor; 04Alberto Elias de Castro; Alana Almeida de
Oliveira; 05- Isadora Lino Patrício; Ester
Hadassa dos Santos Costa; Valdivino Dias
Machado; 08- Cristiane de Souza Baldo;
Eunice Rodrigues de Sousa Barbosa.
Casamento: 02- Luis Elias e Neuza; 05Paulo José e Clênia; 08- Antônio e Lázara.
Parabéns!
FEIRINHA DE PLANTAS E LEGUMES:
A feira ocorrerá no dia 24 de agosto.
Precisamos de doação de plantas, adubos,
terra e vasos. Interessados procurar Daniel
Nascimento ou Pr. Paulo.
CANTINA: Neste domingo, após o culto
da noite teremos um delícioso cachorro
quente + copo de refri, no valor de R$5,00.
Participe!

DIA DA BELEZA: No próximo sábado, dia
08/06 ocorrerá o Dia da Beleza no Colégio
da PIBS, será das 8h às 16h. Serão
realizados diversos serviços. Os recursos
arrecadados serão utilizados para a reforma
da plataforma. Mais informações procurar
Danielle ou Diná. Participe!
CAMINHADA DA REFORMA: Já
iniciamos a caminhada da reforma e
convidamos todos para participarem deste
momento. Participe também em oração.
CAMPANHA DO AGASALHO: O
Ministério de Ação Social, por meio da
Beneficência, estará arrecadando roupas de
frio para o inverno. Participe deixando as
roupas na secretaria da PIBS.

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
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Samuel
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Samuel
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14:1-15:22
15:23-16:23
17:1-29
18:1-19:10
19:11-20:13
20:14-22:20
22:21-23:23

João 8:21-30
João 8:31-59
João 9:1-41
João 10:1-21
João 10:22-42
João 11:1-53
João 11:54-12:19

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 02/06
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

No Próximo Domingo, 09/06

Alessandro e Josaphat
Oliene
Dinalva
Patrícia e Joel
Louedja, Alessandra e Jucilene
Valdivino e Catarina
Mikaella e Valdivino
Manhã: Paulo O. e Valdivino
Noite: Olinda e Valdivino
Welida
Ariovaldo e Israel

Miriã e Luciene
Rosiléia
Débora Nascimento
Tâna Franklin e Naty
Jucilene, Gabi e Louedja
Deraldo e Eufrosina
Iron e André
Manhã: Nadir e Ruth
Noite: Nadir e Ruth
Paulo José
Queomides e Dájames

119:97-112
119:113-128
119:129-152
119:153-176
120:1-7
121:1-8
122:1-9

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

16:8-9
16:10-11
16:12-13
16:14-15
16:16-17
16:18
16:19-20

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

A Graça de Deus
A Bíblia fala da graça de Deus com peculiaridades distintas, ao afirmar:
“Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em
Cristo Jesus”. A clareza dessa escrita bíblica deixa evidente o modo, a origem e o
meio da justificação oferecida ao pecador: gratuitamente, por sua graça.
As religiões em que Cristo não é o centro têm um denominador comum
entre elas, que se repousa no pensamento de que, pelo esforço pessoal, pelas obras
realizadas ou por méritos pode se obter a salvação. Mas não é assim que a Bíblia
ensina. Ninguém recebe a salvação pela obrigação de se fazer alguma coisa ou por
obras. Deus é quem justifica gratuitamente o pecador, quando crer no que Jesus fez
na cruz.
Aos Romanos 4.4-5 temos duas declarações surpreendentes: “Ora, àquele
que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo
a dívida”. Essa declaração revela a tragédia humana, a sua fraqueza, a sua limitação
em salvar-se a si mesmo. “Mas, àquele que não pratica, mas crê naquele que justifica
o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça”. Essa declaração evidencia o segredo
da salvação. Nisso está a graça de Deus.
O pecado tem a força de igualar a todos em sua necessidade: carecem da
providência de Deus. Porém, a graça divina iguala a todos na justificação: “Sendo
justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo
Jesus”. É na justiça de Cristo que Deus declara o pecador justo. O que ocorreu na
cruz foi: Deus lançou o pecado de toda a humanidade sobre Cristo Jesus.
O peso dos nossos pecados produziu a morte sacrificial de Jesus. Ele foi
perfeito na sua obediência em assumir a culpa e morrer por nós; a fim de que
fôssemos justificados. Tudo isso foi pela graça de Deus. Não merecíamos, mas Ele
fez por nós e só recebemos a “justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo” (Rm
2.22). Aos que creem lhes é concedida a justificação sem ter a necessidade das boas
obras ou méritos, somente o exercício da fé em Jesus.
De seu pastor e amigo,
Washington Luiz da Silva
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Boletim Dominical N° 22
Sobradinho-DF, 02 de junho de 2019.

Manhã - 10h25min

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de agradecimento
Igreja em ação
Recitativo Bíblico

ORDEM DOS CULTOS
Instrumental

Ministério de Comunicações
Filipenses 1.3-6

“Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre, em todas as
minhas orações, súplicas por todos vós com alegria pela vossa cooperação a favor do evangelho
desde o primeiro dia até agora; tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a
boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus”

Canto Congregacional
Momento de Oração

“Cantai”

1. Ore por membros da PIBS decididos a serem crucificados com Cristo, com alegria e
lealdade, ligados ao Senhor Jesus;
2. Ore para que nossa união com Cristo em sua morte e ressurreição, seja a razão pela
qual possamos ser chamados de santos;
3. Suplique ao Senhor disposição para permiti-lo concluir, em nós, a obra que evidencie
uma nova qualidade de vida.

Campanha da Caminhada da Reforma
Tema: Agora, quem está disposto a dar ofertas ao Senhor Deus por vontade própria?
Divisa: “E disse ao seu filho Salomão: - Seja forte e corajoso e mãos à obra! Não desanime, nem
tenha medo, pois o Senhor, meu Deus, estará com você. Ele não o abandonará, mas
ficará com você até terminarem todas as obras da construção do Templo.”
(1 Crônicas 28.20)

Canto Congregacional

“Chuvas de Bênçãos (337 HCC)”

Efésios 1.3,7

“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as
bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo; em quem temos a redenção pelo seu sangue,
a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça”

Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Momento de Oração

“Bendito seja sempre o cordeiro (80 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações

1. Ore por perdão e restauração das vidas sem Jesus como Senhor e Salvador;
2. Agradeça a Deus porque fomos redimidos do pecado e da perdição, por Cristo Jesus;
3. Agradeça porque a salvação do pecador é para a glória de Deus e revela a sua misericórdia
e o seu amor sem limites pelos que estão espiritualmente mortos.

Campanha da Caminhada da Reforma
Tema: Agora, quem está disposto a dar ofertas ao Senhor Deus por vontade própria?
Divisa: “E disse ao seu filho Salomão: - Seja forte e corajoso e mãos à obra! Não desanime, nem
tenha medo, pois o Senhor, meu Deus, estará com você. Ele não o abandonará, mas
ficará com você até terminarem todas as obras da construção do Templo.”
(1 Crônicas 28.20)

Canto Congregacional

“Cantai”, “Seja adorado”
“Oh, quão lindo esse nome é””

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Culto Infantil ( Crianças de 4 a 8 anos)
Leitura Bíblica
Efésios 2.1-10
Mensagem “Salvação pela graça, mediante a fé em Cristo”
Pr. Nilson Moura
Canto Congregacional
“Graça de Deus, infinito amor (291 HCC)

1- Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus;
tempos benditos veremos, chuvas mandadas dos céus.
Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus;
gotas somente nós temos; chuvas rogamos a Deus.
2- Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão;
os pecadores por elas graça dos céus obterão.
3- Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor;
que essa bendita promessa venha trazer-nos vigor.

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração de Gratidão
“Igreja, Corpo de Cristo”
Mensagem
Canto Congregacional
Oração
Poslúdio

Noite - 19h

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

Pr. Paulo Florêncio
“Tu somente és Deus”
Instrumental

1. Graça de Deus, Infinito Amor
2. Todas as manchas do meu pecar
Graça de Deus, infinito amor,
não poderei jamais esconder;
graça maior que todo o meu mal!
pode Jesus me purificar
Lá no Calvário, meu Salvador
e como a neve me embranquecer.
prova me deu desse amor real.
Graça, graça,
3. Graça insondável é dom de Deus
fonte de paz, de perdão e amor!
a quem em Cristo somente crê.
Graça, graça,
Se tu desejas chegar aos céus,
graça de Deus para o pecador!
em Jesus Cristo põe tua fé.

Oração
Poslúdio

Instrumental

