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OFERTA MISSÕES MUNDIAIS: hoje
no culto da noite, estaremos recolhendo a
oferta para Missões Mundiais.

CANTATA DE PÁSCOA: na próxima
sexta-feira dia 03/04, às 20h e no próximo
domingo dia 05/04, às 19h, será
apresentada pelo coro jovem, a Cantata
de Páscoa “Consumado”. Convidem seus
parentes e amigos e participem!

CEIA DO SENHOR: na próxima quinta-
feira, dia 02/04, às 20h10, teremos a
Celebração da Ceia do Senhor.

ALTAR: no próximo sábado dia 04/04, às
20h teremos o nosso altar.

CULTO DA RESSURREIÇÃO: dia 05
de abril, às 07h, teremos o Culto da
Ressurreição. Após o culto teremos o café
da manhã com toda a igreja. Às 09h, início
da Escola Bíblica Dominical.

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 29/03 No Próximo Domingo, 05/04 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 Alex Pinheiro.
Andreia Santos.
Maria das Graças..
Gláucia e
Emanuel.
Não haverá aula.
Valdivino e Eifrosina.
Cláudio, Mayara e Valdivino.
Magali Souza e Paulo José.
Samuel  e Elias V.
Nadir V. e Maria Clara M.
Deraldo Elias M., Alex M.
e Rafael Herbert.

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, 29 de março de 2015.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXIV - Nº13

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.
Betânya e Peterson.
Paulo José e Elias V.
Tania S. e Moacir Santos.
Paulo Lôbo, Adalberto A.,
Antonio C. e Francisco C.

ANIVERSARIANTES: 29- Elizeu Martins
de Souza, Rafaela Taylor Monteiro;30-
Francisco Juciano Sobrinho Alves; 31- Isabella
Nicole Santana Silveira, Ana Cristina Rocha
Oliveira Valverde, Antonia de Ribamar Teles
Veloso, Rosiléia Alves de Oliveira Silva; 01-
Caio Martins Chagas; 02-Vitor Souza Moreira;
03- Elisa de Sousa Barbosa Alves, Heidy Lima
Santos ; 04-  Sarah de Oliveira N. Medeiros.
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:
temos 10 vagas disponíveis, aqueles que
tiverem interesse procurarem a irmã Luzia
Ferreira.

MCA: teremos nossa sessão administrativa
hoje, às 17h30.

Pastoral

Meu chamado, Voz das Nações

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!

Deuteronômio 9:1-10:22
Deuteronômio 11:1-12:32
Deuteronômio 13:1-15:23
Deuteronômio 16:1-17:20
Deuteronômio 18:1-20:20
Deuteronômio 21:1-22:30
Deuteronômio 23:1-25:19

Lucas 8:4-21
Lucas 8:22-39
Lucas 8:40-9:6
Lucas 9:7-27
Lucas 09:28-50
Lucas 09:51-10:12
Lucas 10:13-37

Salmo 69:19-36
Salmo 70:1-5
Salmo 71:1-24
Salmo 72:1-20
Salmo 73:1-28
Salmo 74:1-23
Salmo 75:1-10

Provérbios 12:2-3
Provérbios 12:4
Provérbios 12:5-7
Provérbios 12:8-9
Provérbios 12:10
Provérbios 12:11
Provérbios 12:12-14

30-Segunda
31-Terça
01-Quarta
02-Quinta
03-Sexta
04-Sábado
05-Domingo

Chegamos ao dia em que vamos contribuir para o trabalho Batista realizado
pela JMM, ao redor do mundo. A Junta é a extensão dos nossos braços, dos nossos
olhos, dos nossos planos. Através dela, realizamos muitas coisas que sozinhos não
conseguiríamos realizar.

Agora, cabe-nos uma palavra de gratidão  todos que contribuíram para que
fosse feito tanto, num imenso campo missionário carente de tudo e do principal:  a
Salvação.  Agradecemos à Junta por nos representar, mas, sobre tudo, agradecemos a
Deus pela Igreja que tem aceito ser base de sustentação para a JMM. Isto é bíblico!

Nós não estamos no campo distante e minado pelo mal, de forma corpórea,
substancial. Mas, enquanto igreja, somos representados por aqueles que foram
enviados para serem o nosso brilho, a nossa luz, a nossa voz em terras tão distantes e
diferentes de tudo que somos e de tudo que temos.

Em 2014, foram treinados e enviados 60 missionários. 10.697 pessoas decidiram-
se por aceitar a Cristo. 784 pessoas foram batizadas. 33 igrejas foram organizadas e
mais 17 novas frentes missionárias foram abertas (Panamá, Congo, Nicarágua, México...).
Encerramos 2014 com 1.560 missionários (386 brasileiros, 484 Obreiros da Terra e 690
missionários educadores).

No ano passado a PIBS contribuiu com R$ 17.800,00 de oferta e R$ 27.000,00
de PAM enviados pelos irmãos. Obrigado! Mas o desafio continua. Agora, podemos
fazer um pouco mais.

De alguma forma Deus está usando a sua vida, aqui na PIBS, para levar o
Evangelho a tantas partes do mundo, no tempo e lugar escolhidos por Ele. Precisamos
avançar, porque ainda há mais de 4 bilhões de pessoas no mundo que não foram
alcançadas.

O seu chamado será a voz de Deus que proclamará nos dias vindouros que
Jesus é o Senhor de todas às nações. Não pode ser diferente! Você foi escolhido e
enviado para proclamar boas novas aos pobres, para anunciar libertação aos presos e
dar vista aos cegos, libertar os oprimidos e anunciar que chegou o tempo de aceitar
Jesus, o Senhor e Salvador.

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 “Cantarei Teu Amor” e “Digno é o Senhor”
Momento Missionário
Tema Meu Chamado: voz de Deus às Nações
Divisa

Momento de Intercessão

Dedicação de Dízimos e Ofertas      “Buscou-me com Ternura - 169 HCC”
Oração

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

ORDEM DO DIA

ENCERRAMENTO
Canto Congregacional “Poder do Teu Amor”

Oração
Poslúdio Instrumental

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

Oração de Intercessão
Canto Congregacional “Santo é o Senhor”
Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Renato Bibas
Momento Missionário
Vídeo “Transformação de Vida”
Tema Meu Chamado: voz de Deus às Nações
Divisa

Dedicação de Dízimos e Ofertas JMM      “Um Chamado”
Momento de Intercessão

Participação Musical Renato Bibas
Leitura Bíblica I Ts 5:2; Lc 12:39-40; I Ts 5:3

Canto Congregacional  “Tu és Santo” “Santo, Santo, Santo” “Majestoso Rei”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil                (Crianças de 04 a 07 anos)
Texto Bíblico Apocalipse 16:15

Mensagem               “Quando Jesus Voltar” Pr. Washington Luiz  da Silva
Canto Congregacional “Já Refuge a Glória Eterna - 153 HCC”
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)

1. Pela missionária Noêmia Cessito (Moçambique).
2. Pelos campos missionários na África.

“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)

“Nisto conhecemos o amor: que Cristo deu a sua vida por nós; e nós devemos dar a vida pelos
irmãos.” (I João 3:16)

 Parecer da Comissão de Membros.
    1. Movimento de Membros.
     2. Leitura e aprovação dos Membros Recadastrados.

Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser,
no fluir da graça que encontrei em Ti.

Senhor, descobri que as fraquezas
que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor.

Junto a Ti, Teu amor me envolve. Atrai-me para ao Teu lado estar.
Espero em Ti e subo como águia, nas asas do Espírito contigo voarei,

no poder do Teu amor.

Face a face quero ver-te, meu Senhor
e conhecer o amor que habita em mim.

Vem renovar minha mente em Teu querer,
meus dias viverei no poder do Teu amor.

“Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também
a vinda do filho do homem.” (Mateus 24:27)

1. Pela missionária Carmem Lígia.
2. Agradecer a Deus pelas ofertas levantadas: na PIBS e no Brasil para JMM.

Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o
ladrão de noite;

Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora havia de vir o ladrão,
vigiaria e não deixaria minar a sua casa.

Estai vós também apercebidos; porque, numa hora em que não penseis, virá o
Filho do homem.

Pois quando estiverem dizendo: Paz e segurança! então lhes sobrevirá repentina
destruição, como as dores de parto àquela que está grávida; e de modo nenhum
escaparão.

DIRIGENTE:

HOMENS:

MULHRERES:

TODOS:

“Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para
não andar nu, e não se veja a sua vergonha.”



“Santo é o Senhor”

“Um Chamado”

“Tu és Santo”

“Santo, Santo, Santo”

“Majestoso Rei”

                   “Já Refuge a Glória Eterna - 153 HCC”

“Cantarei Teu Amor”

“Digno é o Senhor”

“Buscou-me com Ternura 169 HCC”

“Poder do Teu Amor”

Noite - 19hManhã - 10h25min

Dos montes corre para o mar, Teu rio de amor por mim.
Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar.
Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos.
Teu amor me alcança e me faz louvar-Te.

Cantarei Teu amor pra sempre! (4x)
Meu coração exulta, de alegria eu canto.
Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a Tua alegria.

Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou.
Sacrifício de amor, que me comprou,
Ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos,
graças eu te dou, ó meu Senhor!
Lavou minha mente e coração,
me deu perdão, restaurou-me a comunhão.

Digno é o Senhor, sobre o trono está.
Soberano criador, vou sempre te adorar.
Elevo minhas mãos, ao Cristo que venceu.
Cordeiro de Deus morreu por mim.
mas ressuscitou, digno é o Senhor.

Pelos cravos em tuas mãos,
graças eu te dou, ó meu Senhor!
Lavou minha mente e coração,
me deu perdão,
restaurou-me a comunhão.

1- Buscou-me com ternura
Jesus, o bom Pastor.
Achou-me na miséria,
salvou-me com amor.
Quem poderia demonstrar
por mim amor tão singular? Oh, que amor glorioso!

Preço doloroso
Cristo lá na cruz por mim pagou!
Sua imensa graça me mostrou!2- Ferido, abandonado,

Jesus me socorreu;
e segredou-me: “Achei-te;
de agora em diante és meu.”
Tão meiga voz jamais ouvi,
prazer maior jamais senti.

3- Então, agradecido,
seu rosto a contemplar,
recordo as muitas bênçãos
do seu amor sem par.
Louvor e glória e adoração
tributa-lhe meu coração.

4- Enquanto as horas passam,
eu sinto a sua paz
e aguardo o meu bom Mestre,
que tão feliz me faz!
Jesus a mim virá buscar,
e então com ele irei morar.

Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser,
no fluir da graça que encontrei em Ti.

Senhor, descobri que as fraquezas
que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor.

Junto a Ti, Teu amor me envolve. Atrai-me para ao Teu lado estar.
Espero em Ti e subo como águia, nas asas do Espírito contigo voarei,

no poder do Teu amor.

Face a face quero ver-te, meu Senhor
e conhecer o amor que habita em mim.

Vem renovar minha mente em Teu querer,
meus dias viverei no poder do Teu amor.

A Ti erguemos as mãos
nos prostramos em adoração.
Te louvamos, Rei e Senhor
Jesus, excelso Tu és.

Santo é o Senhor
Deus Poderoso
Tua glória enche a Terra.

Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar.
Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim não.

Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás.

Eu não vou parar, a estrada é muito longa vou continuar, mesmo em meio às lutas
eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim  tantas aflições eu tenho que enfrentar,

mas o Senhor está sempre a me proteger, Te sinto aqui.
Quando o vento sopra contra mim os problemas tentam me abater,

eu me lembro, o grande Eu Sou me enviou.

Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo.
Santo é o Senhor, Poderoso.

Louve, louve e exalte ao Senhor.
Louve, Seu nome para sempre.

Digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor.

Majestoso Rei, eu tenho um desejo
estar contigo, meu Senhor,
só contigo, meu Senhor.

Cristo, és meu senhor e salvador
e pra sempre e sempre darei louvores a Ti.

Tu sabes, te amo.
Tu sabes, desejo conhecer-te mais.
Mais do que antes já fiz.
Meus lábios declaram palavras sinceras
Viverei pra Ti, eu me consagro a Ti.

1- Já refuge a glória eterna
de Jesus, o Rei dos reis;
breve os reinos deste mundo
seguirão as suas leis.
Os sinais da sua vinda
mais se mostram cada vez.

Vencendo vem Jesus.
Glória, glória! Aleluia!
Glória, glória! Aleluia!
Glória, glória! Aleluia!
Vencendo vem Jesus.

2- O clarim que chama os salvos
à batalha já soou;
Cristo, à frente do seu povo,
multidões já conquistou.
O inimigo, em retirada,
seu furor já demonstrou.

3- Eis que em glória refulgente
sobre as nuvens descerá,
e as nações e os reis da terra
com poder governará
Sim, em paz e santidade,
toda a terra regerá.

4- E por fim, entronizado,
as nações irá julgar.
Todos, grandes e pequenos,
o Juiz hão de encarar.
E os remigos, triunfantes,
lá no céu irão cantar:

Venceu o Rei Jesus.
Glória, glória! Aleluia!
Glória, glória! Aleluia!
Glória, glória! Aleluia!
Venceu o Rei Jesus.

Tu és Santo, (Tu és Santo). Poderoso, (Poderoso). Tu és digno, (Tu és digno).
De adoração, (De adoração). Eu te sigo, (Eu te sigo). Eu te louvo, (Eu te louvo).

Para sempre, (Para sempre). Te amarei, (Te amarei).
Eu canto e louvo (Ele é meu Senhor, Ele é o Rei dos reis).
Ao Rei que é digno. (Ele é o pai de amor, poderoso Deus).
Eu canto e adoro, (É o Emanuel, Ele é o Grande Eu Sou).

Diante dele eu me prostro (Ele é o cordeiro que me salvou).
E eu canto e louvo. (Ele vivo está, Ele ressurgiu).

Ao Rei que é digno. (Sempre reinará, Ele sempre existiu).
Eu canto e adoro. (Ele é o alfa e ômega o inicio e o fim).

Diante dele eu me prostro.(Salvador e Messias, amigo pra mim).
Príncipe da paz, só por Ele eu vivierei.


