Informativo
ANIVERSARIANTES: 09- Hélio Vieira
Flor; 10- Magnon Ferreira da Silva; Julia
Souza de Oliveira; 13- Antônia da
Conceição Rodrigues Santos; Rubens Pires
de Souza; 14- Elen Santana do Nascimento
Silveira. 15- Ana Paula de Oliveira; Elisete
Barbosa Souza. Casamento: 09- Hélio Flor
e Isabel. 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.
JANTAR: O Ministério da Família convida
os casais para um jantar romântico alusivo
ao dia dos namorados. Será no dia 26/06,
na casa dos irmãos Fabiano e Lourdes.
Interessados, procurar Clênia ou Danielle.

CAMINHADA DA REFORMA: Já
iniciamos a caminhada da reforma e
convidamos todos para participarem deste
momento. Nosso alvo é de R$30.000,00.
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.
ALMOÇO: No dia 30/06 teremos o almoço
das famílias na quadra da PIBS. Reserve
essa data para confraternizar e levantar
recursos para a reforma da plataforma.

Leitura Bíblica da Semana
Aos irmãos que desejam continuar com a leitura bíblica semanal, o cronograma de
leitura da Bíblia completa estará disponível na recepção e secretaria da PIBS. Pedimos
desculpa pela interrupção da leitura já iniciada e a compreensão de todos.
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

Escala de Serviços
Neste domingo, 09/06
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

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

No Próximo Domingo, 16/06
Givanildo e Nelson
Oliene
Robertina
Daiane e Maria Eduarda
Viviane, Madá e Zuleide
Valdivino e Catarina
Daniel e Ricardo
Valmi e Silvio
Maria Valdinar
Antônio Cruz e Elisaldo

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 - JUNHO - 2019

12 % Realizado
0%

01 a 02/06

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

Às voltas com os interesses do Pai
A pastoral de hoje não tem o meu trabalho, nem a minha escrita, nem o meu
suor. O autor também não disse ser dele o texto e nem mesmo escreveu o seu nome.
Mas, alguns pastores, como John MacArthur Junior o reproduziu considerando a
sua relevância. Nessa mesma consideração, o tomo para trazer à luz a essência da
mordomia pastoral, como uma exortação de que o pastoreio deve ser feito de acordo
com a Palavra.
Apegue-se ao trabalho. Não recue porque o leão ruge; não pare de jogar
pedras nos cachorros do diabo; não perca tempo caçando os colhes deste.
Faça seu trabalho. Deixe os mentirosos e suas mentiras, deixe os sectários
discutirem, deixe os críticos maldizerem, deixe os inimigos acusarem, deixa
o diabo fazer o pior; mas cuide para que nada o impeça de cumprir com
alegria o trabalho que Deus lhe incumbiu.
Ele não o mandou ser admirado ou estimado, e nunca ordenou que
defendesse seu caráter. Ele não o posicionou para contradizer as falsidades
(acerca de você mesmo) que os servos de satanás ou de Deus talvez
comecem a espalhar, nem para investigar cada rumor que ameace sua
reputação. Se você agir assim, não obterá resultados satisfatórios; estará
trabalhando para si mesmo, não para o Senhor.
Mantenha-se no trabalho do Mestre. Que seu alvo seja fixo como uma
estrela. Você pode ser assaltado, injuriado, caluniado, ferido e rejeitado,
incompreendido ou acusado de motivações impuras; bem como afrontado
pelos inimigos, traído pelos amigos, desprezado e rejeitado pelos homens.
Mas tenha determinação e zelo inabalável, a fim de perseguir o grande
propósito e objetivo de sua existência, até que finalmente possa dizer:
“Completei o trabalho que tu me deste”.

É inadmissível que as inversões de valores ocorridas nesses dias difíceis também
modifiquem a linha mestra da Palavra de Deus, na vida, na natureza e nas
características do pastor que Deus chamou e esboçou o que deseja que ele seja e
faça. O pastor para hoje, ainda precisa tomar a Palavra inspirada e ser moldado a ela,
para que possa instruir a outros na mesma fé.
De seu pastor e amigo,
Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 23
Sobradinho-DF, 09 de junho de 2019.

Manhã - 10h25min

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em ação
Recitativo Bíblico

ORDEM DOS CULTOS
Instrumental

Ministério de Comunicações
II Timóteo 3.16,17

“Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para
corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente
preparado para toda boa obra.”

Canto Congregacional
Momento de Oração

“Cantai” e “Cantarei Teu amor”

1. Agradeça ao Senhor por aqueles que Ele tem chamado e posto no ministério, para que
sejam fiéis;
2. Ore pelo ministério pastoral da PIBS, para que seja pautado na Palavra de Deus, em
qualquer circunstância;
3. Ore pelo pastor para que creia plenamente no poder de Deus.

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
“Que Segurança! Sou de Jesus (417 HCC)”
Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração de Gratidão
Participação Musical
Conjunto Gideonitas
Texto Bíblico
II Timóteo 4.2
“Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a
longanimidade e doutrina.”

Mensagem “Chamado para ensinar as Escrituras” Pr. Washington L. da Silva
Canto Congregacional
“Olhando para Cristo (560 HCC)”
1- Ruge forte, contudente, a guerra do pecado,
mas os seus clangores vis não podem me afligir.
Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado,
e celestes bênçãos irei fruir.
2- Vejo ao longe campos vastos, prontos pra colheita:
multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação.
Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita,
para os teus obreiros concede unção.
Olhando para Cristo, grande autor da salvação,
prossigo, pois avisto soberano galardão.
De Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor,
para servi-lo com todo o ardor.
3- Desprezando deste mundo as sendas ardilosas,

Oração
Poslúdio

volto o meu olhar pra cruz de quem me resgatou;
dele tenho na alma, então, as bênçãos mui gloriosas
e feliz com Cristo cantando vou.

Instrumental

Noite - 19h

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

Daniel 4.25b

“... até que reconheças que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem
quer.”

Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Participação Musical
Rcitativo Bíblico

“Usa, Senhor (433 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações
Quinteto Feminino
Daniel 4.27

“Portanto, aceita o meu conselho, ó Rei: Abandona teus pecados, praticando a justiça, e
renuncia às tuas maldades, usando de misericórdia com os pobres, se quiseres prolongar a tua
tranquilidade.”

Momento de Oração

1. Ore para que ouçamos a Palavra de Deus e entendamos a nossa insuficiência diante da
soberania de Deus;
2. Suplique ao Senhor soberano que intervenha nas áreas de aflição, de conflitos, de
desilusões e de rejeição existentes em nossas vidas;
3. Ore para que reconheçamos a soberania de Deus e nos submetamos a Ele.

Participação Musical
Recitativo Bíblico

Quinteto Feminino
Daniel 4.34

“Mas ao fim daqueles dias, eu Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e voltou a mim o meu
entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, é louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre;
porque o seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino é de geração em geração.”

Canto Congregacional

“Vem, esta é a hora”, “Senhor, Te quero”
“Eu me alegro em Ti”
Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Culto Infantil ( Crianças de 4 a 8 anos)
Leitura Bíblica
Daniel 4.24-33
“Deus é Soberano”
Mensagem
Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional
“Digno é o Senhor”
Graças eu te dou, Pai,
pelo preço que pagou.
Sacrifício de amor, que me comprou,
Ungido do Senhor.

Pelos cravos em tuas mãos,
graças eu te dou, ó meu Senhor!
Lavou minha mente e coração,
me deu perdão, restaurou-me a comunhão.

Digno é o Senhor, sobre o trono está.
Soberano criador, vou sempre te adorar.
Elevo minhas mãos, ao Cristo que venceu.
Cordeiro de Deus morreu por mim.
mas ressuscitou, digno é o Senhor

Oração
Poslúdio

Instrumental

