Informativo
ANIVERSARIANTES: 30- Wellington da Silva
Patriarca; Ana Luiza Ribeiro de Sousa; 01Albertina de Souza Araújo; 02- Pedro de Sá
Sathler Muzi; 05- Wellington Ferreira Sobral.
Casamento: 30- Ismeraldo e Rosalee; 01- Nelson
de Lima e Cícera; 05- Rogério e Selma; Rosiléia
e Eleomar. Parabéns!
ACOMPANHAMENTO ESCOLAR E DE
GRADUAÇÃO: Já demos início às aulas de
reforço e acompanhamento para Ensino
Fundamental, Médio e Graduação, com aulas de
inglês, informática, química, física, cálculo e
direito. Os recursos levantados serão
direcionados para a Reforma da Plataforma.
Interessados procurar Dani, Lilly e Daniel Lima.
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.
FEIRINHA DE PLANTAS: Continuamos
recebendo as doações de plantas, vasos, terra e
adubo para a nossa Feira que ocorrerá no dia 24/
08. Interessados procurar os irmãos Daniel, Pr.
Paulo e Louedja.
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. Ocorrerá nas quintas-feiras, 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
No Próximo Domingo, 07/07

Neste domingo, 30/06
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Transmissão:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

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

Rosiléia
Dinalva
Mirian e Naty
Jucilene, Lorenna e Zuleide
Valdivino e Maria Alves
Mikaella e Iron
Magali e Ruth
Diná
Paulo Lôbo e Givanildo

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
62% Realizado

0%

01 a 23/06

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

Evangelismo Urgente
Em seu livro “Multiplicando Discípulos” Waylon B. Moore disse: “Cada
lar de um crente é um posto Missionário”. No entanto, a prática não aponta nenhum
resultado, com lares abertos na sua maioria, para ensinar, abrigar pessoas e estudar
a Palavra. Além do incômodo de receber gente, arrumar a casa, dá trabalho! A frase:
“Evangelismo Urgente” pede uma ação proativa dos membros da nossa igreja.
Como Geração Eleita, somos responsáveis pelo ensino da Palavra de Deus
sobre o destino de pessoas amigas, parentes, vizinhos e aqueles que vão chegando
ao nosso relacionamento e que não conhecem Jesus. Temos uma grande necessidade
a ser suprida: crentes compartilhando o Evangelho de Cristo. O que é urgente para
você? A nossa urgência tem precedência sobre outros cuidados. E o que é urgente
para Jesus que precisamos fazer?
A porção bíblica a seguir fala da prioridade de Cristo em caráter de urgência.
“Não dizeis vós: Ainda há quatro meses até que venha a ceifa? Ora, eu vos digo:
levantai os vossos olhos, e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa” (Jo
4.35). O risco de perder uma colheita se dá, quando se deixa de fazê-la na hora certa.
A colheita não dura para sempre. O seu tempo passa e tudo ficará perdido. É urgente
que se levantem os olhos para ver a dimensão dessa colheita que Deus está pedindo
para fazê-la.
Temos abraçado a visão de multiplicação intencional baseada em princípios
bíblicos de crescimento para a igreja local com o objetivo de cumprir a Grande
Comissão. Queremos agrupar os crentes em pequenos grupos que se reúnem
regularmente para glorificar a Deus por meio do fortalecimento de relacionamentos
discipuladores e da multiplicação de discípulos. Vai ocorrer que, no seu cotidiano,
os cristãos responderão ao desafio do Evangelismo Urgente, ensinado sobre Jesus
de forma eficiente.
Eu me associo àqueles que percebem o vasto potencial que existe na
abordagem feita a pequenos grupos como resposta à urgência de uma multiplicação
de discípulos. Os lares dos nossos irmãos podem ser usados como locais dessas
reuniões de oração, ensino e confraternização. No primeiro século a igreja cresceu
através destas reuniões nos lares. Foi à resposta ao Evangelismo Urgente!
De seu pastor e amigo,
Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 27
Sobradinho-DF, 30 de junho de 2019.

Manhã - 09 horas

Processional
Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Canto Congregacional
“Oh, vinde adorar! (01 HCC)”
Recitativo Bíblico
II Coríntios 5.15
Oração
Ministração da Palavra: “Introdução à vida de IM” Pr. Carlos Filho
Motivos de Oração
1. Ore por uma visão ampla do que é Igreja Multiplicadora;
2. Ore pelas pessoas que desejam aprofundar o conhecimento sobre Igreja Multiplicadora;
3. Ore por um entendimento pessoal e seguro a respeito da sua ação dentro dos princípios
de Igreja Multiplicadora.

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico
Oração
Ministração da Palavra:
Motivos de Oração

“Tu somente és Deus”
Êxodo 33.11; Marcos 11.3,24

“A importância da Oração”

Salviano

1. Ore por uma Igreja dependente de Deus e de mais oração;
2. Ore para reconhecermos Deus e sua soberania, para desfrutarmos mais de sua intimidade
e com ele vivermos de forma santa e irrepreensível;
3. Ore para que aprendamos ser submissos à vontade de Deus e o reconheçamos como
soberano sobre nossos desejos.

Canto Congregacional
“Deus sábio, invisível, perfeito e imortal (13 HCC)”
Igreja em ação
Ministério de Comunicações
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)

Consagração de Dízimos e Ofertas
“Oferta de Amor”
Oração
Recitativo Bíblico
Efésios 6.18,19
Ministração da Palavra “A Igreja e sua vida de Oração” Sinval Lima
Motivos de Oração
1. Ore para que os membros da PIBS sejam participantes da vida de intercessão da
Igreja;
2. Ore para que Deus nos liberte dos impedimentos vindos do nosso gosto, da nossa
preferência, a fim de que realizemos uma grande obra em nossa cidade;
3. Ore pelo convencimento de que precisamos de uma vida de oração para enfrentarmos
a batalha espiritual que passamos.

Canto Congregacional
Oração
Poslúdio

“Reina em Mim”
Instrumental

Noite - 19h

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

Romanos 11.36

"Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas;
glória, pois, a ele eternamente. Amém."

Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Participação Musical
Momento de Oração

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

1. Ore para que o povo de Deus entenda que cada crente, como membro do corpo de
Cristo, está em Missão no mundo;
2. Ore para que o povo de Deus viva para a glória de Deus e não para si mesmo;
3. Ore para que a Igreja do Senhor Jesus Cristo seja fiel a ele em obediência na ação de
pregar a mensagem do Reino de Deus que está próximo.

Participação Musical
Recitativo Bíblico

João 9.4

"Importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia; vem a noite, quando
ninguém pode trabalhar.”

Canto Congregacional

“Maravilhosa Graça”, “És mais forte”
e “Oh, quão lindo esse nome é”
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)

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Culto Infantil ( Crianças de 4 a 8 anos)
Mensagem
“Missão e Trabalho”
Pr. Carlos Alcantara
Canto Congregacional
“Tua voz escuto a convocar-me (478 HCC)”
1- Tua voz escuto a convocar-me;
pronto estou e vou te obedecer.
Nesta senda vou seguir teus passos,
mesmo que eu precise padecer.

Oração
Poslúdio

2- Minha vida quebra, molda e usa.
Quero ser um vaso em tuas mãos.
Que também eu seja como espelho,
refletindo sempre o teu padrão.

O que sou e tudo o que possuo
eu entrego para te servir.
Quero ser um instrumento usado por ti.
Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui.

Instrumental

Manhã - 10h25min
“Oh, vinde adorar (01 HCC)”

2- Nos astros do céu, na terra e no mar,
1- Oh, vinde adorar o excelso e bom Deus,
a glória divina podeis contemplar.
Senhor soberano da terra e dos céus,
A gota de orvalho, o fruto e a flor
que reina supremo, envolto na luz,
proclamam constantes o seu grande autor.
e que se revela em Cristo Jesus!
3- A Deus, nosso Pai, ao Filho de amor,
ao Santo Espírito, o Consolador,
com vozes erguidas, em todo o lugar.
ao Deus Trino e santo, oh, vinde adorar!

“Tu somente é Deus”

Tu não és um Deus criado por nossas mãos.
Nem um Deus que é dependente,
de um homem mortal.
Nada que possamos dar-Te é tão bom para Ti
Tu és Deus, e serás pra sempre assim. (2x)

Não mudarás,
Não falharás.
Tremendo Deus.
Assim Tu és. (2x)

Tu somente és Deus, o eterno Senhor,
O Teu trono é o céu. Tu somente és Deus.
Hoje aqui, sendo os meus dias bons,
ou se forem maus, Tu comigo estás.
Só o Teu poder é eterno ninguém detém
Ao Teu nome seja a glória, honra e poder
Tudo o que podemos dar-Te és digno de receber
Tu és Deus, e assim pra sempre há de ser.

Tu somente és Deus, o eterno Senhor,
O Teu trono é o céu.
Tu somente és Deus.
Hoje aqui, sendo os meus dias bons,
ou se forem maus, Tu comigo estás.

“Deus sábio, invisível, perfeito e mortal (13 HCC)”

1- Deus sábio, invisível, perfeito, imortal,
Poder intangível da luz celestial
glorioso e bendito, do tempo Senhor,
a ti, Deus excelso, cantamos louvor.

2- Tranquilo tu brilhas qual luz secular;
de plena justiça é teu governar.
Da tua justiça provém o favor;
das nuvens divinas, as chuvas do amor.

3- A todos concedes o dom de viver
e tudo permeias, supremo em poder.
Quais flores nós somos, de breve esplendor;
eterno, imutável, só tu és, Senhor.

4- És Pai glorioso, és luz a brilhar;
teus anjos não podem teu rosto mirar,
mas nós entoamos aqui teu louvor
e as frontes curvamos, humildes, Senhor.

“Oferta de amor”

Venho, Senhor, minha vida oferecer
como oferta de amor e sacrifício.
Quero minha vida a Ti entregar
como oferta viva em teu altar.

Pois, pra te adorar foi que eu nasci,
cumpre em mim o Teu querer,
faze o que está em teu coração
e que a cada dia, eu queira mais e mais
estar ao Teu lado, estar ao teu lado,
estar ao teu lado, Senhor.

“Reina em mim”
Sobre toda a terra Tu és o Rei.
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol.
Uma coisa só meu desejo é:
vem reinar em mim, Senhor.

Sobre o meu pensar, tudo que eu falar
Faz-me refletir a beleza que há em Ti.
Tu és para mim mais que tudo aqui.
Vem reinar em mim, Senhor.

Reina em mim com Teu poder.
Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus.
Tu és o Senhor de tudo o que sou.
Vem reinar em mim, Senhor.

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.

“Maravilhosa Graça”
Quem me liberta do meu pecado?
O Seu amor é maravilhoso
O Rei da glória, Ele é o Rei dos reis!

Quem transforma a minha vida?
E faz dos órfãos, filhos e filhas?
O Rei da glória, Ele é o Rei dos reis!

Abala a terra com sua voz.
Maravilhados, o adoramos.

Quem governa sobre as nações?
E como o sol brilha em majestade?

O Rei da glória, Ele é o Rei dos reis!

O Rei da glória, Ele é o Rei dos reis!

Maravilhosa graça,
O verdadeiro amor!
Tomou o meu lugar
E suportou minha cruz
Ele entregou sua vida
Pra que eu fosse livre
Oh! Jesus, eu canto pelo que fez por
mim!
Oooo ooo ooooo

(REFRÃO)
Digno é o cordeiro de Deus!
Digno é o cordeiro que a morte venceu!
(3x)
Digno é o cordeiro de Deus!
Digno, digno, digno é
(REFRÃO)

“És mais forte”
Por amor vieste aqui Pra morrer na cruz
por mim Por minha culpa se entregar
Mas com poder ressuscitar
CORO
És fiel em meu viver em meio à paz ou
ao sofrer Teu amor me libertou Vivo
estás em mim, Senhor

Sem princípio e sem fim Esperança
eterna em mim Pra trazer ao mundo
a luz Pagaste o preço lá na cruz
CORO
Teu nome, oh Deus É exaltado! É
exaltado! É exaltado!

És mais forte, és mais forte Que o
pecado, que a morte Está escrito:
Cristo é vivo! Tu Jesus, és o Senhor.

“Oh, quão lindo esse nome é”
“Tua voz escuto a convocar-me (478 HCC)”

