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CULTO ADM: ocorrerá no próximo do-
mingo dia 25/01, às 10h25, a sessão da
igreja.

EBD - CLASSE ÚNICA: durante todo o
mês de janeiro teremos classe única com o
tema “Igreja Multiplicadora.”

MINISTÉRIO DE COMUNICAÇÕES :
convoca todos os irmãos que queiram
trabalhar em nosso ministério, na parte de
informática (projeção e transmissão) e na
gravação das comunicações.Teremos
treinamento para todos que tiverem
interesse; mais informações, procurar a
equipe de comunicações.

ESCALA DE MÚSICA: a escala de
música do mês de FEVEREIRO está no
mural de avisos da PIBS e você também
recebeu por e-mail. Se você não puder
participar no dia escalado por favor
comunique ao MM Renan Hart para que
possamos fazer as alterações.

ANIVERSARIANTES: 19- Rafael Herbert
Bezerra de Souza, Isabelle Souza Monteiro,
Talita Monteiro do Nascimento; 20- Bruno
César Rocha Oliveira; 21- Miriã Gomes de
Holanda Lopes; 23- Alexandra Rodrigues
Nogueira. Casamento: 19- Cláudio e Carlene.
Parabéns!

MANANCIAL 2015:  já está à disposição
para ser adquirido. Maiores informações com
a irmã Rosiléia.

FÉRIAS PR. WASHINGTON: nesse mês de
janeiro, o Pr. Washington Luiz estará de férias.
As ministrações dos domingos manhã e noite
serão feitas pelo Pr. Aldo Gléria e nas quartas-
feiras por Elias Vicente.

REUNIÃO DO CPC: todos os membros do
conselho são convocados  para a reunião ple-
nária sexta-feira dia 23/01, às 20h,  no 3º piso.

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 18/01 No Próximo Domingo, 25/01 ATIVIDADES REGULARES

EXPEDIENTE

• 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 - Culto nos lares às 20h.
• 1ª SEXTA-FEIRA - Vigília de oração  às 20h.
• SÁBADOS - Mensageiras do Rei - às 15h.

Embaixadores do Rei - às 15h.

¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil  4 a 7:

¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Informática:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Recepção:
¨Segurança:

Sinval e Valmi Vieira.
Maristela.
Robertina
Karina e
Ana Elisa.
Emília, André e Debora A.
Adalberto e Maria Consuelo.
Valdivino e Hélio.
Carolina E. Eduardo
Paulo José e Silval Lima.
Moacir Ferreira e Valmi Vieira.
Izaque André, Eduardo Alencar
Clesson e Paulo José

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.

• Audiências:  a combinar com o Pastor.
• Secretaria (horário comercial)

Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
E-mail: pibsobradinho@gmail.com
Site: www.pibsobradinho.org.br

Sobradinho, 18 de janeiro de 2015.

PASTORAL
B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXIV - Nº03

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222/8584-0164

e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

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)

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

Wellington S. e Alessandro C.
Karina Mondianne.
Dinalva.
Gláucia, Karina e
Vanessa.
Fernanda, Fabíola, Débora G.
Valdivino e Áurea.
Joseane, Mayara e Camylla.
Welida e Nadir.
Nelson S., Elias V. e Israel B.
Valmi e Paulo José.
Sebastião Jr., Elias Vital e
Marcelo Medeiros.

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!

#FORMELÍDERES

Gênesis 39:1-41:15
Gênesis 41:16-42:17
Gênesis 42:18-43:34
Gênesis 44:1-45:28
Gênesis 46:1-47:31
Gênesis 48:1-49:33
Gên 50:1; Êx. 2:10

19-Segunda
20-Terça
21-Quarta
22-Quinta
23- Sexta
24-Sábado
25-Domingo

Mateus 12:46-13:23
Mateus 13:24-46
Mateus 13:47-14:12
Mateus 14:13-36
Mateus 15:1-28
Mateus 15:29-16:12
Mateus 16:13-17:13

Salmo 17:1-15
Salmo 18:1-15
Salmo 18:16-36
Salmo 18:37-50
Salmo 19:1-14
Salmo 20:1-9
Salmo 21:1-13

Provérbios 3:33-35
Provérbios 4:1-6
Provérbios 4:7-9
Provérbios 4:10-13
Provérbios 4:14-19
Provérbios 4:20-27
Provérbios 5:1-6

Conhecemos muito a respeito da vida do apóstolo Paulo. Sua história de
conversão, suas viagens missionárias, as cartas que escreveu a algumas igrejas e
pessoas. Apreciamos muitas de suas palavras e exortações. Paulo é um exemplo de
grande homem de Deus a ser seguido. Tem inspirado muitos homens e mulheres a
viverem uma vida de total dedicação ao Senhor. De fato ele foi um grande homem!
Entretanto, pouco ouvimos falar sobre Barnabé e sua extrema importância na vida do
apóstolo Paulo.

Assim que Paulo se converteu passou a ser perseguido pelos judeus de Damasco.
Foi então para Jerusalém onde procurou juntar-se aos discípulos, contudo todos o
temiam por seu passado e não acreditavam que ele fosse um discípulo. Nesse episódio
Barnabé começa a participar e investir na vida de Paulo. Barnabé toma Paulo consigo
e começa a defendê-lo diante dos discípulos. Os discípulos então deram um voto de
confiança a ele e permitiu que Paulo andasse com eles. Contudo, por pregar com
coragem em nome do Senhor os judeus de cultura grega procuravam mata-lo. Os
irmãos souberam disso e enviaram Paulo de volta a sua cidade natal. Paulo passou
aproximadamente 10 anos no anonimato, esquecido.

Após ser enviado a Antioquia, Barnabé partiu para Tarso em busca de Paulo,
tendo-o achado, levou o para Antioquia e passaram desde então a trabalharem juntos.
Barnabé mais uma vez deu um voto de confiança, acreditou em seu potencial e decidiu
investir na vida de Paulo. A primeira viagem missionaria de Paulo foi realizada junta
com Barnabé. Por meio desses fatos podemos perceber o papel fundamental que
Barnabé teve na vida de Paulo. Foi alguém que decidiu investir na vida de outros,
investiu tempo cuidando de pessoas feridas, um homem que confiou em pessoas
desacreditadas. O que teria sido Paulo sem Barnabé?

Você já parou pra pensar nos efeitos em nossa igreja e comunidade se fossemos
como Barnabé? Se cada um de nós investisse na vida de alguém, dando nosso voto de
confiança, investindo tempo, cuidado, recursos e oração na formação dessa pessoa?
Creio que muitos outros líderes seriam formados para propagarem o evangelho de
Jesus Cristo até os confins da terra assim como Paulo. Seja como Barnabé, invista na
vida de alguém. Forme líderes!

Pr. Aldo Gléria



Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Prelúdio                                                                                    Instrumental

Oração de Intercessão
Canto Congregacional                                         “Um Só Rebanho - 574 HCC”
Oração                                                                     Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical                                                              Coro Feminino
Leitura Bíblica Efésios 4:4-7, 12, 13

Momento de Intercessão

Canto Congregaciona “Senhor, Te Quero” “Amor Maior” “Eu me Alegro em Ti”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil                (Crianças de 04 a 07 anos)
Participação Musical                                                               Coro Feminino
Recitativo Bíblico                                                           I Coríntios 12.12-14

Mensagem                 “Unidade em meio a diversidade”            Pr. Aldo Gléria
Canto Cogregacional “Igreja”
Oração
Poslúdio                                                                                    Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19hManhã - 10h25min

Processional                                                                               Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Prelúdio                                                                                     Instrumental

Oração de Intercessão
Canto Congregacional                    “Se não For Pra Te Adorar” “Graças, Senhor”
Momento de Oração

Leitura  Bíblica                                       Sl 100: 2; I Pe 5:10; Mt 9:38; Jo 9:4

Dedicação de dízimos e ofertas                         “No Serviço do meu Rei - 491 HCC”

Oração de gratidão
Mensagem  “Formação de Líderes Multiplicadores”   Pr. Aldo Gléria Cavalcante
Canto Congregacional                              “Barnabé, Homem de Deus - 496 HCC”
Oração
Poslúdio                                                                                      Instrumental

“Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz
todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos

em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória.” (Efésios1:11-12)

1. Pelo despertamento de novos líderes na PIBS.
2. Por um casal de líderes para o Ministerio da Familia.
3. Por pessoas que invistam em outros líderes.

Servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a ele com cântico.

E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, (...) ele
mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer

A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara
que mande trabalhadores para a sua seara.

Importa que façamos as obras daquele que me enviou.

TODOS:

DIRIGENTE:

MULHERES:

TODOS:

“Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente
 sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham.”

(Atos 4:32)

1. Pela unidade da Igreja.
2. Para cada membro desenvolva sua função no corpo.
3. Gratidão pela diversidade.

“Porque, assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do
corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo.

Pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos,
quer escravos, quer livres; e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o

corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos.”

Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram
chamados é uma só;

Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre
todos, por meio de todos e em todos.

E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo.

Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de
Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento
do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de
Cristo.

HOMENS:

MULHERES:

DIRIGENTE:

TODOS:

1- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
satisfeito, abençoado;
proclamando do meu Rei a salvação,
no serviço do meu Rei.

No serviço do meu Rei
minha vida empregarei.
Gozo, paz, felicidade
tem quem serve a meu bom Rei.

2- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
obediente, corajoso;
na tristeza ou na alegria sei sorrir,
no serviço do meu Rei.

3- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
jubiloso, consagrado.
Ao seu lado desafio todo mal,
no serviço do meu Rei.

4- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
vitorioso, decidido.
Quanto tenho, no serviço gastarei,
no serviço do meu Rei.



“Um só Rebanho - 574 HCC”

“Senhor, Te quero”

“Amor maior”

“Eu me Alegro em Ti”

“Igreja”

“Se não for pra te adorar”

“Graças, Senhor”

“No Serviço do Meu Rei - 491 HCC”

“Barnabé, Homem de Deus - 496 HCC”

Noite - 19hManhã - 10h25min

Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor.
Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor.
As minhas mãos levantar, Tua beleza então contemplar.
Com meus lábios declarar toda a minha adoração.

Se não for pra te adorar, para que nasci?
Se não for pra Te servir, por que estou aqui?
Sim, eu quero Te adorar, Te adorar, Senhor, estou aqui.

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.

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.
Graças dou. Graças dou.

Com meu coração
e o meu louvor,
com as mãos aos céus,
Louvo-te, Senhor.

Graças dou, sempre a Ti eu graças dou,
Graças dou.

1- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
satisfeito, abençoado;
proclamando do meu Rei a salvação,
no serviço do meu Rei.

No serviço do meu Rei
minha vida empregarei.
Gozo, paz, felicidade
tem quem serve a meu bom Rei.

2- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
obediente, corajoso;
na tristeza ou na alegria sei sorrir,
no serviço do meu Rei.

3- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
jubiloso, consagrado.
Ao seu lado desafio todo mal,
no serviço do meu Rei.

4- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
vitorioso, decidido.
Quanto tenho, no serviço gastarei,
no serviço do meu Rei.

1- Um só rebanho, um só Pastor.
Uma só fé em um só Salvador.
Em teu amor unidos aqui,
num mesmo Espírito vamos a Ti,
num mesmo Espírito vamos a Ti.

2- Um só rebanho, um só Pastor
- fruto, ó Senhor, desse teu grande amor.
Só nos gloriamos na tua cruz.
Sê tu louvado, bendito Jesus!
Sê tu louvado, bendito Jesus!

3- Um só rebanho, um só Pastor.
Ó Cristo, és digno do nosso louvor.
Tu és o ímã que nos atrai,
e só por Ti adoramos o Pai,
e só por Ti adoramos o Pai.

4- Um só rebanho, um só Pastor.
Nós esperamos por Ti, ó Senhor.
É face a face que vamos ver
quem nos amou e por nós quis morrer,
quem nos amou e por nós quis morrer.

Eu te busco, te procuro, oh Deus. No silêncio tu estás.
Eu te busco, toda hora espero em Ii, revela-te a mim.

Conhecer-te eu quero mais.

Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar.
Vou lutando, nada pode me impedir,

eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais.

Senhor, te quero,  quero ouvir tua voz.
Senhor, te quero mais.

Quero tocar-te,  Tua face eu quero ver.
Senhor, te quero mais.

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)

A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte

todo tempo meu socorro vem de Ti.

Estamos todos congregados aqui.
Certamente abençoados por Deus
Há um clima, uma esfera de amor,
Uma força que se move entre nós.

Algo novo Deus está por fazer
A este povo a quem muito quer bem,
Seu Espírito ele já derramou,
Sua Igreja forte edificou.

Pra louvor de tua glória, vem, Senhor tua história
Escrever através de nossas vidas

Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos
Vem Senhor e reina hoje aqui.

Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor e reina hoje aqui.

1 - Não fica bem a gente passar bem e o outro carestia,
ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz.
Como fruto do amor de Cristo,
fruto do seu compromisso,
vendeu um homem o que tinha e repartiu.

Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre,
também chamado de José da Consolação,
homem bom e piedoso, cheio de temor e fé,
homem de Deus.

2 - E quando Saulo converteu-se a Cristo lhe faltou amigo,
alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo.
Como fruto do amor de Cristo,
fruto do seu compromisso,
foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão.

3 - E quando a igreja se espalhou por  todo canto que havia,
por providência, sim, por mão de Deus chegou à Antioquia.
Precisando de um pastor de almas,
mesmo de um pastor de homens,
foram procurar aquele que Deus preparou.


