Informativo
ANIVERSARIANTES: 23- Zaquel dos Santos
Camargo; 24- Elisangela Rocha da Silva; Rosita
de Souza Silva; 25- Marilse Helena Souza
Manso; Sinval Bezerra de Lima; 27- Elias Vital
de Sousa; 29- Bruna Brants de Alencar; Pr. Carlos
Ferreira da Silva Filho. Casamento: 23- Clesson
Kleber e Adriana Barros; 26- Dilson Bulhões e
Lídia; Marcos Gomes e Raquel Monteiro; 28Roberto Bouças e Telma; 29- Didier e Alexandra.
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, Pr.
Paulo ou Louedja.
CURSO SOBRE PRIMEIROS SOCORROS:
No dia 03/08, de 08h30 às 11h30, realizaremos
o curso de primeiros socorros; ideal para
professores, cuidadores de idosos, crianças e
para quem tiver interesse de aprender um pouco
sobre o tema. Para membros, o curso terá o
valor de R$ 20,00 e para a comunidade R$ 30,00.
Vagas limitadas. Inscrições com os irmãos Fábio,
Alana ou Dani.

CAMINHADA DA REFORMA: Já iniciamos
a caminhada da reforma e convidamos todos para
participarem deste momento. Até o dia 16/06
foi arrecadado R$ 15.595,25. Nosso alvo é de
R$ 30.000,00. Participe também em oração.
ALMOÇO: No dia 30/06 teremos o almoço das
famílias na quadra da PIBS. Será uma tarde de
comunhão e comida saborosa ao som do sax dos
irmãos Benjamin e Filipe. Reserve essa data para
confraternizar e levantar recursos para a reforma
da plataforma.
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.
CURSO DE LÍDERES: O Pr. Washington
convida os interessados para o curso de líderes
para PGMs que começará quinta-feira, dia 27/
06/2019, às 18h, na igreja. Interessados, informar
a secretária.

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, 23/06
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Transmissão:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

No Próximo Domingo, 30/06

Diná e Luciene
Rosiléia
Neuzanira
Vanessa e Pedro
Márcia, Lorenna e Norma
Isaque e Ivone Naves
Camylla e Eduardo
Manhã: Helma e Nadir
Noite: Nadir e Ruth
Valmi
Marcelo Rodrigues e Alessandro

Ana Cláudia e Natanael
Oliene
Letícia
Rosiléia e Sofia
Fernanda, Diná e Norma
Queomides e Rosiléia
Valdivino e Iron
Manhã: Paulo Oliveira e Silvio
Noite: Paulo José e Silvio
Welida
Ismeraldo e Marivan

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

44 % Realizado
0%

01 a 16/06

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

O Cálice da Bênção
A vida de Jesus foi marcada por cálices. Significa que o Filho de Deus
suportou experiências favoráveis e desfavoráveis. Sempre tinha um cálice para
sorver. Quando foi traído pelo Seu discípulo, com Seu espírito vazado e Sua alma
atordoada, disse: “Pai, se possível, afasta de mim este cálice! Todavia, não seja
como eu quero, e sim como tu queres”. Aprouve ao Pai que o Filho bebesse do
cálice da cruz.
O que deixou Jesus horrorizado com o cálice da cruz foi a expectativa de
suportar o peso da ira de Deus contra o pecado que Ele havia de levar sobre si.
Jesus “que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós; para que nele
fôssemos feitos justiça de Deus” (II Co 5.21). Sendo de caráter santo e impecável,
Ele se tornou o sacrifício aceitável.
Jesus enfrentaria o cálice da cruz, sabendo que estaria desamparado da
presença do Pai e da Sua misericórdia. Ele expressou a dor de estar só e desamparado
quando disse: “Eloí, Eloí, lamá sabactâni? Meu Deus, meu Deus, por que me
desamparaste?” (Mc 15.34). O cálice da maldição divina por causa do pecado estava
prestes a ser derramado sobre Cristo, na cruz do Calvário. Ele enfrentaria o horror
do pecado para redimir o seu povo.
Agora experimentamos o Cálice da Bênção. O mérito é de Cristo e as
copiosas bênçãos são nossas. O temos como o Cabeça da igreja em uma unidade
espiritual, numa comunhão mística, permanecendo n’Ele e crescendo no
conhecimento de quem Ele é. Obtendo do Cristo vivo os dons do Espírito Santo
para a edificação e conforto mútuos da igreja.
Esse Cálice se tornou o símbolo da nossa salvação, algo obtido somente
pela fé em Jesus Cristo, cuja missão estava ligada ao amor de Deus por nós; uma
bênção para aquele que está em Cristo, mais que isso, Deus sendo glorificado por
conceder aos míseros pecadores Sua graça e Sua bondade que são infinitas e
ilimitadas. O cálice da Bênção é um reconhecimento de que o céu O glorifica pelo
que Ele fez em salvar pecadores.
De seu pastor e amigo,
Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 26
Sobradinho-DF, 23 de junho de 2019.

Manhã - 10h25min

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

Instrumental

Ministério de Comunicações
Atos 4.12

“Em nenhum outro há salvação; porque debaixo do céu nenhum outro nome há,
dado entre os homens, em que devamos ser salvos”

Canto Congregacional
Momento de Oração

“Amor Maior” e “Aclame ao Senhor”

1. Suplique a Deus que nos conceda a bênção de conhecer, um pouco mais, Cristo Jesus.
2. Suplique ao Senhor pelas pessoas do seu relacionamento que não creram ainda no que
Cristo fez na cruz para salvá-las.
3. Agradeça a Deus pela vida eterna que foi compartilhada conosco, mesmo sem merecêla.

Canto Congregacional
“Veio a este mundo o Senhor Jesus (114 HCC)”
Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração de Gratidão
Leitura Bíblica
I Coríntios 10.16
“Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão
que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo?”

Mensagem
“O Cálice da Bênção”
Pr. Washington Luiz da Silva
Celebração da Ceia
Canto Congregacional
“Adoro o Cristo vivo (136 HCC)”
1. Adoro o Cristo vivo, presente junto a mim.
Se os homens o rejeitam, eu creio mesmo assim.
Eu posso a glória eterna em tudo contemplar.
Jesus, nas horas tristes, vem me ajudar.
2. Em tudo que me cerca eu vejo o seu amor.
E se estiver cansado, eu não terei temor.
Eu sei que me orienta no forte vendaval;
me livra a sua graça de todo mal.

Noite - 19h

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

Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Momento de Oração

“Ao Deus de Abraão louvai (14 HCC)”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações

1. Agradecer a Deus pelo Seu cuidado;
2. Louvar a Deus pela Sua grandeza;
3. Suplicar a Deus para que possamos confiar diariamente no Seu cuidado.

Leitura Bíblica

Salmos 34.1-3

"Bendirei o Senhor o tempo todo! Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará
no Senhor; ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo; juntos
exaltemos o seu nome."

Canto Congregacional

“Cantai”, “O meu prazer”
“Louvado Seja”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Culto Infantil ( Crianças de 4 a 8 anos)
Mensagem
Renan Guedes Hart
Canto Congregacional
“Deus cuidará de ti (33 HCC)”
1- Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti.
Tens nos seus braços proteção. Deus cuidará de ti.
2- Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti.
Socorro dá e direção. Deus cuidará de ti.

3. Ó crente, seja alegre; louvores venha dar
a Cristo, o Rei Eterno. É tempo de cantar!
Pois quem procura o Mestre encontrará também
amor, consolo, vida e todo bem.

Oração
Poslúdio

Gênesis 17.1b

"Eu sou o Deus Todo-poderoso;
ande segundo a minha vontade e seja íntegro."

Jesus, Jesus agora vivo está.
Comigo vai em meu viver; jamais me deixará.
Jesus, Jesus meus erros perdoou.
Eu sei que vive o Redentor. Jesus Ressuscitou.

Instrumental

3- Os seus tesouros te dará, Deus cuidará de ti.
Com bênçãos mil te cobrirá, Deus cuidará de ti.
Deus cuidará de ti, tudo ele vê, tudo provê.
Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti.

Oração
Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min
“Amor Maior”

Tua Santidade é grande, teu amor imensurável.
Tuas palavras, dentro em mim, me fazem ver que eu sou teu. (2x)
Te adorarei, te bendirei, és para mim Amor maior, és para mim amor melhor. (2x)
Em teus braços eu me aconchego Tua doce voz me leva a descansar.
Tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. (2x)
Amor maior não há. Amor melhor não há (4x)

“Aclame ao Senhor”
Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor.
Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor.
Com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre Te adorarei.
Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder, majestade e louvores ao Rei.
Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome.
Alegre te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre Te amarei.
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim.

“Veio a este mundo o Senhor Jesus (114 HCC)”
1- Veio a este mundo o Senhor Jesus, veio nos libertar
Foi rejeitado, morreu na cruz para nos resgatar.
Glória e poder no céu deixou, ingratidão na terra achou,
Tudo ele fez, porque te amou, para nos resgatar.
2- Nosso castigo Jesus levou, veio nos libertar.
Tudo na cruz ele consumou para nos resgatar.
Quem entre nós já compreendeu todas as dores que sofreu,
a condição em que morreu para nos resgatar?
3- Cristo morreu numa cruz de horror, veio nos libertar
Chama-nos sempre com terno amor para nos resgatar.
Vamos a Cristo em contrição, tendo certeza do perdão,
pois ele estende a sua mão para nos resgatar.

Glória, glória
demos ao Salvador,
glória, glória
por seu tão grande amor.
Glória, glória!
Temos a paz com Deus.
Glória, glória,
vamos cantar nos céus.

“Adoro o Cristo Vivo (136 HCC)”
2. Em tudo que me cerca eu vejo o seu amor.
1. Adoro o Cristo vivo, presente junto a mim.
E se estiver cansado, eu não terei temor.
Se os homens o rejeitam, eu creio mesmo assim.
Eu sei que me orienta no forte vendaval;
Eu posso a glória eterna em tudo contemplar.
me livra a sua graça de todo mal.
Jesus, nas horas tristes, vem me ajudar.
Jesus, Jesus agora vivo está.
3. Ó crente, seja alegre; louvores venha dar
Comigo vai em meu viver; jamais me deixará.
a Cristo, o Rei Eterno. É tempo de cantar!
Jesus, Jesus meus erros perdoou.
Pois quem procura o Mestre encontrará também
Eu sei que vive o Redentor. Jesus Ressuscitou.
amor, consolo, vida e todo bem.

Noite - 19h

“Ao Deus de Abraão louvai (14 HCC)”
Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu Senhor,
eterno e poderoso Pai e Deus de amor.
Imenso é seu poder, que terra e céu criou.
Louvor minha alma vai render ao grande Eu Sou.

Ao Deus de Abraão louvai. E, por mandado seu,
minha alma deixa a terra e vai morar no céu.
O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor,
e Deus por meu Senhor tomei e protetor.

Meu guia Deus será. Seu infinito amor
feliz em tudo me fará por onde eu for.
Tomou-me pela mão, em trevas deu-me luz.
E tenho eterna salvação por meu Jesus.

Meu Deus por si jurou; eu nele confiei
e para o céu que preparou eu subirei.
Seu rosto irei eu ver, firmado em seu amor,
e eu hei de sempre engrandecer meu Redentor.

“Cantai”

Cantai, perto está o Senhor
A Ele o templo erguei.
Com louvor, um palácio Com graças,
um trono Feitos ao Rei dos reis.
Cantai uma canção. E terno é o seu amor.
E quando há louvor, De glória se enche,
O templo do Senhor. Louvai a Deus aqui!

Cantai, perto está o Senhor
A Ele o templo erguei.
Com louvor um palácio,
com graças um trono,
Feito ao Rei dos reis.
Cantai uma canção.
Eterno é o seu amor.
E quando há louvor,
De glória se enche,
O templo do Senhor.
Louvai a Deus aqui!

Viemos pra Te adorar,
ó Senhor Com música e canto.
Estamos alegres dos feitos do Pai,
A Ele louvamos.
Louvai a Deus aqui! (2x)
Cantai!Cantai!

Deus habita em
meio aos louvores
E canto dos santos. (2x)

“O meu prazer”
O meu prazer é te louvar, Senhor,
erguer a minha voz e te exaltar,
Render ações de graça, declarar,
que és Senhor, que és Senhor,
que és Senhor...

Adorado, exaltado, soberano,
Deus supremo és,
Pai das luzes,
Pai de todos nós,
Imutável és, pleno em glória e poder.

Já temos a unção que vem de Ti,
que vem do Santo e desce sobre nós,
nos resgatando pra um novo viver,
com poder pra vencer todo mal,

O meu prazer é te louvar, Senhor,
erguer a minha voz e te exaltar,
render ações de graça, declarar,
que és Senhor, que és Senhor,
que és Senhor...

Santíssimo, luz do meu ser,
Tu és meu Deus, o meu prazer. (MULHERES)
Incomparável, Senhor tu és, (HOMENS)
plenitude de Amor! (TODOS)

Em tua presença há plena alegria,
delícias sempre tenho em tuas mãos.
A minha voz aclama a Ti, Senhor,
vou erguer minha voz, celebrar.

“Louvado seja”
Louvado seja, Senhor, Teu nome,
Entronizado entre as nações.
Exaltarei a Ti, Senhor.
Pelo que Tu és, eu te adorarei.

Recebe a minha adoração,
Que é fruto de Tua graça
Em mim, e do Teu amor
Que restaura em mim,
O meu amor por Ti, Jesus.

Engrandecerei,
Exaltarei Teu nome.
Diante dos reis
E dos poderosos
Eu louvarei a Ti, Senhor.

