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CANTINA MISSIONÁRIA: todos são
convidados para nossa cantina missionária
hoje após o culto da noite; teremos a “Noite
do Pastel”.

BAZAR: o Ministério de Evangelismo e
Missões realizará o bazar missionário  no
dia 28/03, próximo sábado, das 9h às 14h.
Os irmãos que puderem ajudar com
doações, deixem a sua doação na secretaria
ou com a irmã Zeza até a quarta-feira dia
25/03.

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 estão
convidados.

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 22/03 No Próximo Domingo, 29/03 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, 22 de março de 2015.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXIV - Nº12

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

Paulo Lôbo e Nelson.
Edina Gadelha.
Débora Nascimento.
Marinalva e
Samuel.
Fernanda, Débora A.e Ana.
Izaque e Ivone Naves.
Valdivino Camylla e Daniel.
Betãnya e Peterson.
Paulo José e Elias V.
Tania S. e Moacir Santos.
Paulo Lôbo, Adalberto A.,
Antonio C. e Francisco C.

ANIVERSARIANTES: 23 - Giovana Brants
de Alencar, Edna Telma Anselmo, Victor
Helias; 24- Ana Júlia M. Monteiro Gomes;
25- Carolina Farias F da Silva, Sebastiana R.
dos Santos Oliveira, Wagner Luiz M. dos
Santos, Dalci Carvalho Guerra, Márcia Santos
Estruc; 27- João Pedro dos Santos Lima,
Silvânia Soares da Silva Patrício; 28- Gláucio
Anacleto da Silva. Casamento: 24- Mário e
Eunice Gomes. Parabéns!

DÍZIMO: louvamos a Deus pela provisão
para o sustento do trabalho e pela fiel
participação dos irmãos em cumprirem a
palavra: “Trazei todos os dízimos à casa do
tesouro.” Todo primeiro domingo vamos
consagrar nossos dízimos ao Senhor,
entregando-os como primícias dos nossos
compromissos. Participe!

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA 2016:
estamos preparando o acampamento para 2016
e para que ele aconteça precisamos que o irmão
faça sua inscrição ainda hoje com um dos irmãos
da comissão do acampamento.

Pastoral

Zero audiência
“Não porei coisa torpe diante dos meus olhos; aborreço as ações daqueles que se

desviam; isso não se apegará a mim.” (Salmo 101.3)

A minha casa não tem espaço para Babilônia! Essa novela está dando o que
falar e com razão. Pois o seu enredo será muito mais agressivo e afrontoso aos valores
morais e espirituais sedimentados, até então! Se vamos aceitar ou não permitindo ligar
nossas televisões para exibir esse mal dentro de nossas casas, será fruto de uma
decisão pessoal.

Recomendo que não! O momento exige que tenhamos uma postura firme,
voluntária e de consagração ao Senhor, para se dizer não ao projeto sujo, pernicioso,
de inversão de valores da família imposto pelo canal de televisão.

Recomendo aos homens e mulheres do lar, para que reajam diante desse
pecado que desagrada e entristece o coração de Deus e o reprovem na autoridade do
Espírito Santo, tendo como objetivo, proteger as suas famílias dos males que Babilônia
pode provocar.

Não deixe que a prostituição, o adultério, a imoralidade, a luxúria, as tramas e
traições entrem em sua casa através desse maligno programa. Pena que tem muitos
crentes estão presos e arraigados a esse entretenimento, sem perceberem que estão
esfriando na fé e no serviço da igreja!

Sobre Babilônia, diz a Bíblia:
Então um dos sete anjos que tinha as sete taças veio me dizer: venha, e eu

vou lhe mostrar como será castigada a famosa prostituta, aquela grande cidade que
está construída perto de muitos rios.

Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela e os povos
do mundo ficaram bêbados com o vinho da sua imoralidade.

A mulher usava um vestido cor de púrpura e vermelho vivo e estava coberta
de enfeites de ouro, de pedras preciosas e pérolas. Na mão ela segurava uma taça de
ouro cheia de vinho, que representava as suas práticas indecentes e a imundícia da
sua imoralidade.

Na sua testa estava escrito um nome que tem um significado secreto: “A
grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas e de todas as pessoas imorais do mundo”.
Então vi que a mulher estava embriagada com o sangue do povo de Deus e das
pessoas que haviam sido mortas porque tinham sido fiéis a Jesus (Apo 17.2,4-6 NTLH).

Agora é com você, zero audiência e que Deus seja engrandecido!

De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

23-Segunda
24-Terça
25-Quarta
26-Quinta
27-Sexta
28-Sábado
29-Domingo

Números 32:1-33:39
Números 33:40-35:34
Núm. 36:1-Deut. 1:46
Deuteronômio 2:1-3:29
Deuteronômio 4:1-49
Deuteronômio 5:1-6:25
Deuteronômio 7:1-8:20

Lucas 4:31-5:11
Lucas 5:12-28
Lucas 5:29-6:11
Lucas 6:12-38
Lucas 6:39-7:10
Lucas 7:11-35
Lucas 7:36-8:3

Salmo 64:1-10
Salmo 65:1-13
Salmo 66:1-20
Salmo 67:1-7
Salmo 68:1-18
Salmo 68:19-35
Salmo 69:1-18

Provérbios 11:22
Provérbios 11:23
Provérbios 11:24-26
Provérbios 11:27
Provérbios 11:28
Provérbios 11:29-31
Provérbios 12:1

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!



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

Oração de Intercessão
Canto Congregacional “Não há Deus Maior”
Momento Missionário
Vídeo “Exerça sua Vocação”
Tema Meu Chamado: voz de Deus às Nações
Divisa

Momento de Intercessão

Canto Congregacional “Acima de Tudo”
Leitura Bíblica                                                                     II Samuel 22:1-4

Dedicação de Dízimos e Ofertas “Ouvi Contar a História de Jesus- 499 HCC”
Oração
Participação Musical Joseane Oliveira
Texto Bíblico Juízes 5:1-4

Mensagem          “O Louvor do Senhor” MM Renan Guedes Hart
Canto Congregacional “O meu Louvor é Fruto”
Oração
Poslúdio Instrumental

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

Oração de Intercessão
Canto Congregacional “Alfa e Ômega”
Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Momento Missionário
Vídeo “Igreja Perseguida”
Tema Meu Chamado: voz de Deus às Nações
Divisa

Momento de Intercessão

Participação Musical Marília Cardoso
Leitura Bíblica Mt 24.42; 44, 30 Mc 13:28,23e 33

Canto Congregacional  “Então se Verá” “Aleluia, Hosana” “Seja Adorado”
Participação Musical Marília Cardoso
Oração de Dedicação ao Culto Infantil                (Crianças de 04 a 07 anos)
Leitura Bíblica Apocalipse 16:15

Mensagem               “Jesus está Voltando” Pr. Washington Luiz  da Silva
Canto Congregacional “Jesus Virá”
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)

“Cantai um cântico novo ao SENHOR, porque ele tem feito maravilhas; sua mão direita e seu
braço santo lhe alcançaram a vitória.”. (Salmo 98:1)

1. Pelo missionário Diego Santana (Radical).
2. Pelo Haiti.

“Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram este cântico: Os chefes se puseram
à frente em Israel, e o povo se apresentou espontaneamente; louvai o SENHOR. Dai ouvidos, ó
reis; ouvi, ó príncipes! Cantarei ao SENHOR, entoarei um salmo ao SENHOR, Deus de Israel.

Ó SENHOR, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra
estremeceu, os céus gotejaram; as nuvens despejaram água.”

Davi cantou este cântico ao SENHOR, quando este o livrou das mãos de todos os
seus inimigos e das mãos de Saul:

O SENHOR é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador.

É o meu Deus, o meu rochedo, nele confiarei; é o meu escudo e a força da minha
salvação, minha torre de proteção e o meu refúgio. Ó meu Salvador! Tu me livras da
violência.

Invoco o SENHOR, que é digno de louvor;

DIRIGENTE:

HOMENS:
MULHERES:

TODOS:

 “Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo -poderoso.”
(Apocalipse 1:8)

“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)

1. Pelo missionário Cheng Zhong (Sudeste da Ásia).
2. Pela perseguição na Coréia.

Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor; por isso, ficai
também preparados, pois o Filho do homem virá numa hora que não esperais.

Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem, e todas as nações da terra se
lamentarão e verão o Filho do homem vindo com poder e grande glória sobre as
nuvens do céu.

Aprendei, pois, a parábola da figueira: quando os ramos se renovam e as folhas
brotam, sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes
acontecerem essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas.

Tende cuidado! Vigiai! Porque não sabeis quando chegará o tempo.

MULHERES:

DIRIGENTE:

HOMENS:

TODOS:

“Eu venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que está alerta e tem consigo suas vestes, para
que não ande nu e não se veja a sua nudez.”



“Alfa e Ômega”

“Então se Verá”

“Aleluia, Hosana”

“Seja Adorado”

“Jesus Virá”

“Não há Deus Maior”

“Acima de Tudo”

“Ouvi Contar a História de Jesus - 499 HCC”

“O meu Louvor é Fruto”

Noite - 19hManhã - 10h25min

Não há Deus maior, não há Deus melhor.
Não há Deus tão grande como nosso Deus.
Não há Deus maior, não há Deus melhor.

Não há Deus tão grande como nosso Deus.
Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas.

Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou.

Para Seu louvor. (4x)

Acima de todos, acima de tudo
está o Senhor entronizado.

Os anjos e os homens, os céus e a terra
Montanhas e mares declaram quem Tu és.

Tu és Senhor e rei, governas sobre o universo.
Justo e fiel, vestido de glória e poder.
Coroado estás pra sempre reinarás.

Prostrados aos seus pés, erguemos o teu Santo Nome
em adoração, nos entregamos a Ti.

Toma o teu lugar e habita entre nós.
Ó, Santo Deus.

Ó, Santo Deus
(Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus.)

(Tu és Santo. Tú és Santo.)

1- Ouvi contar a história de Jesus, o Rei da glória,
que do céu desceu e aqui viveu porque me quis salvar.
Ouvi do sofrimento que ele padeceu, morrendo.
Arrependi-me e confiei em Cristo, o Salvador.

Jesus me dá vitória, vitória completa.
Buscou-me, comprou-me com sangue remidor.
De coração amou-me, da perdição salvou-me.
Vitória me assegurou Jesus, meu Salvador.

2- Jesus aqui curava; seu poder favor mostrava.
Aleijados Cristo fez andar e aos cegos deu visão.
Clamei a Cristo: "Cura meu espírito em tortura."
Minha alma ele então limpou e deu-me a salvação.

3- Ouvi de um lar glorioso que Jesus, meu Rei bondoso,
preparou nos céus e um dia ali com ele habitarei.
E no celeste coro cantarei a antiga história.
Ao meu Senhor e Salvador pra sempre louvarei.

O meu louvor é fruto do meu amor por ti Jesus,
de lábios que confessam o teu nome
é fruto de tua graça e da paz que encontro em ti
e do teu Espírito que habita em mim,
que habita em mim.

Ainda que cadeias venham me prender
Ainda que os homens se levantem contra mim
Meus lábios não se fecharão
Pra sempre hei de te louvar.

Ainda que as trevas venham me cercar,
Ainda que os montes desabem sobre mim
Meus lábios não se fecharão,
Pra sempre hei de te louvar.

Então se verá o Filho do Homem
vindo sobre as nuvens com poder e glória.

Porque assim como o relâmpago
que sai do oriente e se mostra no ocidente

assim há de ser a vinda do Filho do Homem.

Tu estás assentado no trono
Sempre reinando soberano
Anjos cantando, homens louvando
Deus reunido com seu povo
Ó alfa, ômega, Cristo, filho
Ó vem, ó vem, ó vem Senhor Jesus.

Ansioso espero a tua volta
No grande dia em que tu virás
Então subiremos, contigo estaremos
Para sempre, aleluia!
Maranata, Cristo, filho, mestre
Ó vem, ó vem, ó vem Senhor Jesus.

Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus,
soberano, Rei dos reis, na cruz venceu a morte e o pecado destruiu;

com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou.

Aleluia, Hosana. Glórias ao Cordeiro. Nós Te adoramos
e a Ti celebramos com ações de graça, danças e alegria,

pois convém louvar-Te, ó, Senhor. (2x)

Das trevas trouxe-nos pra Sua luz para contigo reinar.
Livre acesso nós temos ao pai, por Teu sangue, ó Jesus.

Sua face é como um leão.
Seus olhos como chama de fogo.
Seus pés reluzentes.
Suas mãos poderosas.
Bendito é o Cordeiro de Deus. (bis)

Num dia lindo almejo eu encontrar
a eterna glória que prometida está.
Paz e alegria posso então eu sentir,
pois Jesus Cristo já está a por vir.

Jesus virá, outra vez aqui.
Jesus virá, mais outra vez  aqui

e todos  juntos em um só louvor,
cantemos todos: Ele é o nosso Senhor.

Ele veio ao mundo pra ser mártir da paz,
Ele foi tentado e não pecou jamais.

A Sua vida foi exemplo de amor,
Por isso eu canto: Ele é o nosso Senhor.

Seja adorado Aquele que está entre nós.
Adorado no Seu santo monte.
Seja adorado o Cristo, o Filho de Deus.
Para sempre e sempre amém,
pelos séculos dos séculos amém.
Santo é o Senhor. (bis)
Aleluia.


