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CHÁ DA COMUNHÃO: hoje  após o culto
da noite teremos o chá da comunhão.
Participe.

BAZAR: o Ministério de Evangelismo e
Missões realizará o bazar missionário no
mês de março no dia 28/03. Os irmãos que
puderem ajudar com doações, deixem a sua
doação na secretaria ou com a irmã Zeza.

RECADASTRAMENTO: solicitamos
aos irmãos que ainda não efetuaram seu
recadastramento a procurarem a secretaria
para fazê-lo; o prazo final para ser efetuado
vai até o dia 20/03.

CONVITE DE POSSE: recebemos o
convite de posse da Missionária Elaine
Santana do Nascimento que ocorrerá no
dia 14/04, na Congregação Batista em
Arraias, Tocantins. Todos são convidados.

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 15/03 No Próximo Domingo, 22/03 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:

Jefferson G. e Caio Guedes.
Maristela.
Robertina.
Márcia e
Betânya.
Rejaine, Viviane e Mada.
Edson F. e Maria Consuelo.
Norton, Mayara e Valdivino.
Angélica e Sebastião C.
Nelson Santos e Sinval.
Olinda e Ana Freitas.
Alessandro, Ismeraldo e
Marivan.

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, 15 de março de 2015.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXIV - Nº11

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

Daniel F. e Clesson.
Karina Mondianne.
Dinalva.
Não haverá aula.

Fabíola, Débora G. e Emília.
Joaquim e Áurea.
Norton, Daniel e Joseane.
Eduardo A. e Carolina A.
Israel B. e Elias Vicente.
Mgali Souza e Nadir Vieira.
Elisaldo, André Aguiar e
Marcelo Rodrigues.

ANIVERSARIANTES: 15- Lázara Gonçalves
da Costa; 16- Davi Gomes de Souza; 17-
Alessandro da Silva Correia, Francisca da Silva
Costa Ferreira, Maria Nazaré de Souza, Gilson
Alves de Oliveira; 18- Cosme de Castro Caetano,
Eduardo Pinto Alencar, Jeovane Antonio de
Matos, Fernanda Vogado Correia, Tânia Cristina
Gomes Borges. Casamento: 19- Eduardo e
Dayse Alencar. Parabéns!

INTENSIVO PARA  CASAIS: convidamos
todos os casais para o intensivo, dia 20/03, às
20h, será assistido o filme “Prova de Fogo”.
Participe!

CORO FEMININO: ensaio hoje, às 15h,
trazer todas as partituras. Vem aí um novo
musical do coro.

CORO MASCULINO: ensaio terça-feira,  dia
17/03, às 20h. Trazer o Hinário novo.

MUSICAL DE OUTONO: participe conosco
do Musical de Outono que será apresentado
pelo Coro da Igreja, hoje  às 19h. Traga
visitantes.

Pastoral

16-Segunda
17-Terça
18-Quarta
19-Quinta
20-Sexta
21-Sábado
22-Domingo

Números 21:1-22:20
Números 22:21-23:30
Números 24:1-25:18
Números 26:1-51
Números 26:52-28:15
Números 28:16-29:40
Números 30:1-31:54

Lucas 1:26-56
Lucas 1:57-80
Lucas 2:1-35
Lucas 2:36-52
Lucas 3:1-22
Lucas 3:23-38
Lucas 4:1:30

Salmo 57:1-11
Salmo 58:1-11
Salmo 59:1-17
Salmo 60:1-12
Salmo 61:1-8
Salmo 62:1-12
Salmo 63:1-11

Provérbios 11:9-11
Provérbios 11:12-13
Provérbios 11:14
Provérbios 11:15
Provérbios 11:16-17
Provérbios 11:18-19
Provérbios 11:20-21

Brilha a Tua Luz!
“Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e a glória do Senhor vai

nascendo sobre Ti.”(Is 60:1)
Brilhar, sobressair,  manifestar-se com brilho, destacar-se além, tornar-se

notável, famoso, ser bem sucedido. Quem não gosta disso? Respeitando a devida
proporção do sucesso, veja o que disse Nelson Mandela, em seus anos de reclusão:

“Nosso grande medo não é o de que sejamos incapazes. Nosso maior medo é
que sejamos poderosos além da medida. É nossa luz, não nossa escuridão, que mais
nos amedronta. Perguntamo-nos: quem sou eu para ser brilhante, atraente, talentoso e
incrível? Na verdade, quem é você para não ser tudo isso? Bancar o pequeno não ajuda
o mundo. Não há nada de brilhante em encolher-se para que as outras pessoas não se
sintam inseguras em torno de você. E à medida que deixamos nossa própria luz brilhar,
inconscientemente, damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo”.

Devemos reagir, mover-nos, porque o nosso chamado é para fazer diferença
entre todos os outros na terra. Somos filhos de Deus e Nele encontramos motivos para
sermos bem sucedidos, em tudo quanto fizermos. Cristo nos resgatou para que brilhemos
no mundo e brilhemos com a glória do Senhor em nós. Cativaremos as pessoas para
Cristo com essa glória.

“Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento; e os
que converterem a muitos para a justiça, como as estrelas sempre e eternamente”. Que
linda revelação! Você vai resplandecer, vai brilhar como brilham as estrelas no céu.
Paulo proferiu: “para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus
imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis
como luminares no mundo”.

Somos chamados para resplandecer; seremos luminares, mas é preciso ser
irrepreensível, correto; não pode haver em nós corrupção, mundanismo; é preciso
sinceridade, não pode haver artifício, intenção de enganar, temos que estar dispostos
a viver e reconhecer a verdade, sem dissimulação, sem máscara, sem maquiagem, sem
disfarce. É preciso ter a vida firmada na santificação. Sua hora é essa!

De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva



Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Ministério de Comunicações É notícia na PIBS
Prelúdio Instrumental

Oração de Intercessão
Canto Congregacional “Deus é Fiel, Tu és Fiel, Senhor - 25 HCC”
Momento Missionário
Tema Meu Chamado: voz de Deus às Nações
Divisa

Momento de Intercessão

Dedicação de Dízimos e Ofertas “Grandioso és Tu - 52 HCC”
Oração

EXPEDIENTE

ORDEM DO DIA

Leitura e Aprovação da Ata

ENCERRAMENTO
Canto Congregacional “Ao Único”
Oração
Poslúdio Instrumental
Recadastramento de Membros

Processional                                                                              Instrumental

Saudações e Boas Vindas

Ministério de Comunicações É notícia na PIBS

Prelúdio Instrumental

Todos os Habitantes Louvarão ao Senhor

Coro PIBS “Cantai” e “Aleluia para o Novo Rei”

Recitativo Bíblico Salmo 100

Canto Congregacional “Tu és Bom” “Bendito Seja Sempre o Cordeiro - 80 HCC”

Oração de Louvor

Coro PIBS “Toda Terra Louva” e “Faz Brilhar”

Testemunho

Jesus Revelação de Deus

Canto Congregacional “Vim para Adorar-te”

Oração de Gratidão

Coro PIBS  “Vim Aqui para Te Louvar” e “Emanuel”

Texto Bíblico  Mateus 5:14-16

Reflexão                    “Brilha a Tua Luz” Pr. Washington Luiz da Silva

Coro PIBS “Brilha Tua Luz”

Oração

Poslúdio Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19hManhã - 10h25min

“Por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o
dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta

aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo.” (Rm 15:15b-16)

“Porque o SENHOR é bom! Seu amor dura para sempre, e sua fidelidade, de geração em geração.”
 (Salmo 100:5)

1. Pelo projeto PEM (Programa Esportivo Missionário).
2. Pelo Projeto ELA na Ásia.
3. Pelo Projeto Radical em vários Países.

“Celebrai com júbilo ao SENHOR, todas as terras. Servi ao Senhor com alegria; e entrai diante dele
com canto. Sabei que o Senhor é Deus; foi ele que nos fez, e não nós a nós mesmos; somos povo
seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor;

louvai-o, e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia; e a sua
verdade dura de geração em geração.”

1. Ministério de Finanças
    a.Parecer do Exame de Contas.
    b. Indicação – Comissão auxiliar de Exame de Contas
2. Outros assuntos
3. Parecer da Comissão de Membros.

“Vós sois a luz do mundo; não se pode esconder uma cidade edificada sobre um
monte; nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá
luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para

que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus.”



“Tu és Bom”

“Bendito Seja sempre o Cordeiro - 80 HCC”

“Vim para Adorar-Te”

“Deus é Fiel e Tu és Fiel, Senhor - 25 HCC”

“Grandioso és Tu - 52 HCC”

“Ao Único”

Noite - 19hManhã - 10h25min

Deus é fiel, é fiel
Acima de todas as coisas eu sei,
Eu sei que meu Deus é fiel.

E encherá de alegria os meus lábios
E o meu coração de louvor.
Assim, vou descansar, sim, eu vou confiar
no seu grande e imenso amor.

As vezes eu posso passar
uma noite inteira a chorar.
Mas sei que meu Deus, logo pela manhã,
fará novamente o sol brilhar.

Em meio aos muitos problemas,
Em meio às lutas sem fim,
Por entre muitos dilemas
Que se apresentam pra mim.

1- Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado,
contemplo a tua imensa criação
- o céu e a terra, os vastos oceanos -
fico a pensar em tua perfeição.

2- Ao caminhar nas matas e florestas,
escuto as aves todas a cantar;
olhando os montes, vales e campinas,
em tudo vejo o teu poder sem par.

3- Quando eu medito em teu amor tão grande,
que ofereceu teu filho sobre o altar,
maravilhado e agradecido venho
também a minha vida te ofertar.

4- E quando, enfim, Jesus vier em glória
e ao lar celeste então me transportar,
adorarei, prostrado e para sempre:
"Grandioso és tu, meu Deus!", hei de cantar.

Então minha alma canta a ti, Senhor:
"Grandioso és tu! Grandioso és tu!"
Então minha alma canta a ti, Senhor:
"Grandioso és tu! Grandioso és tu!"

Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder

Ao Rei Eterno, imortal,  invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a Ti, ó Rei Jesus    (bis)
Adoramos o teu nome

Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a Ti.

Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre!
Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre!

Todos os povos Te exaltarão de geração em geração!

Te adorarei! Aleluia, aleluia!
Te adorarei por tudo o que És.
Te adorarei! Aleluia, aleluia!

Te adorarei por tudo o que És!
Deus é bom!

Deus é bom o tempo todo.
O tempo todo Deus é bom.

1- De todas as tribos,
povos e raças,
muitos virão te louvar.
De tantas culturas,
línguas e nações,
no tempo e no espaço,
virão te adorar.

Bendito seja sempre o Cordeiro,
Filho de Deus, raiz de Davi;
bendito seja o seu santo nome,
Cristo Jesus, presente aqui.

2- Remidos, comprados,
do mundo inteiro
muitos virão te louvar.
Teus filhos eleitos,
povo especial,
no tempo e no
espaço,
virão te adorar.

Eu nunca saberei o preço,
dos meus pecados lá na cruz.
Eu nunca saberei o preço,
dos meus pecados lá na cruz.

Luz do mundo vieste a terra,
Pra que eu pudesse te ver.
Tua beleza me leva a adorar-te,
quero contigo viver.

Vim para adorar-te, vim para prostar-me.
Vim para dizer que és meu Deus.
És totalmente amável, totalmente digno,
tão maravilhoso para mim

Eterno rei, exaltado nas alturas.
Glorioso nos céus.
Humilde vieste à terra que criaste
e por amor pobre se fez.

Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste,
pleno poder aos teus filhos darás.
Nunca mudaste, tu nunca faltaste:
tal como eras, tu sempre serás.

Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor,
dia após dia, com bênçãos sem fim.
Tua mercê me sustenta e me guarda;
tu és fiel, Senhor, fiel a mim.


