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ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA 2016:
como pagar sua prestação? com seu carnê
procure aos domingos o irmão Daniel
Ferreira e juntamente com o dinheiro
entregue sua prestação a ele, ou durante a
semana procurar a secretaria . Com isso
será assinado o canhoto do seu carnê
comprovando assim o seu pagamento. Por
favor nos ajude efetuando o pagamento
mensalmente, assim poderemos quitar os
nossos compromissos sem maiores
problemas. Obrigada, comissão do
acampamento.

AGRADECIMENTO:  a família Martins
agradece as orações, as manifestações de
carinho e consolo durante o passamento
de nossa querida irmã Terezinha. Deus os
abençoe.

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 19/04 No Próximo Domingo, 26/04 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:

Valmi e Sinval Lima.
Maristela.
Neuzanira..
Não haverá aula.

Fernanda, Mada e Ana.
Queomides e Catarina.
Camylla, Mayara e Daniel.
Olinda M. e Peterson.
Alex e Sinval.
Gleslia e Tania Souza.
Izaque,  Eduardo A.,
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, 19 de abril de 2015.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXIV - Nº16

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.
Edina Gadelha.
Letícia.
Karina e
Ana Elisa.
Rejaine, Débora A. e Emília.
Adalberto e Norma.
Valdivino Joseane e Ricardo.
Paulo José e Welida.
Queomides e Elias V.
Josi S. e Nadir Vieira.
Marcos Gomes, Hudson T.
e Ricardo V.

ANIVERSARIANTES: 19- Dayse Lucy da
Silva Alencar, Kallebe Monteiro Vieira;  20-
Roberto Bouças; 23- Adélia de Almeida Lima
Feliciano, Davi Nascimento de Medeiros; 24-
Maria Clara Monteiro Vieira; 25- Eduardo Silva
Aguiar, Pr. Eli Alves da Silva; 26- Kércia
Guimarães Queiroz. 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!

CURSO DE EXTENSÃO: no dia 16/05,
das 8h às 18h será realizado o curso de
extensão de evangelização de místicos com o
Pr. Valdeir Contaifer na Faculdade Teológica
Batista de Brasília. Inscrições e Informações
entrar em contato com a CBDF. Participe!

Pastoral

A Intencionalidade na Multiplicação

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!

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

Josué 16:1-18:28
Josué 19:1-20:9
Josué 21:1-22:20
Josué 22:21-23:16
Josué 24:1-33
Juízes 1:1-2:9
Juízes 2:10-3:31

Lucas 19:1-27
Lucas 19:28-48
Lucas 20:1-26
Lucas 20:27-47
Lucas 21:1-28
Lucas 21:29-22:13
Lucas 22:14-34

Salmo 87:1-7
Salmo 88:1-18
Salmo 89:1-13
Salmo 89:14-37
Salmo 89:38-52
Salmo 90:1-91:16
Salmo 92:1-93:5

Provérbios 13:11
Provérbios 13:12-14
Provérbios 13:15-16
Provérbios 13:17-19
Provérbios 13:20-23
Provérbios 13:24-25
Provérbios 14:1-2

Uma característica que faz toda diferença no pequeno grupo é a
Intencionalidade na Multiplicação. Os pequenos grupos não são novidade, já existiram
e muitas igrejas ainda trabalham dessa forma. Hoje, porém, estamos falando de
Pequenos Grupos caracterizados como Multiplicadores – PGMs. Existe uma diferença
marcante nesse modelo, que é a presença da intencionalidade na multiplicação.

Sempre pensamos em multiplicar, é um alvo para tudo que fazemos como
igreja: multiplicamos vidas, multiplicamos o amor de Deus,  multiplicamos alegria,
multiplicamos restauração, multiplicamos casais vivendo um casamento à luz da
Bíblia; devemos e podemos multiplicar para a glória de Deus em tudo.

Os PGMs podem se tornar um importante fator para o crescimento saudável
da igreja e para multiplicação de vidas com base na evangelização e formação de
novos discípulos de Cristo a partir do comprometimento de cada crente com a
multiplicação.

Um dos elementos mais centrais da visão de multiplicação é sabermos que
discipular não é uma tarefa apenas para pastores, seminaristas, ou para quem tem
muitos anos de fé cristã. Discipular é uma ordenança para todo aquele que foi
transformado pelo amor de Deus e tem compromisso com a Sua palavra.

A PIBS tem o dever de multiplicar o amor de Deus, por intermédio de vidas
transformadas, famílias restauradas, casamentos fortalecidos, jovens consagrados.
Sendo assim, teremos pessoas experimentando uma vida plena de comunhão com o
Pai, esses são os alvos de cada membro da igreja e de cada PGM atuando.

Quando falamos de multiplicação, estamos falando em mais casas abertas
para receber o pequeno grupo, mais pessoas envolvidas com esse trabalho e mais
oportunidades para que tantas pessoas conheçam o Senhor Jesus. Vamos implantar
os PGMs e sendo eles centrados em Cristo, irão produzir bênçãos maravilhosas na
vida de muitas pessoas por todos os lugares de nossa cidade.

O crescimento da igreja é a vontade.

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” “Consagração”

Momento de Intercessão

Recitativo Bíblico Mateus 28:18-20

Dedicação de dízimos e Ofertas “Pudesse Contar toda a Glória - 530 HCC’

Oração

EXPEDIENTE

ORDEM DO DIA

Leitura e Aprovação da Ata
ENCERRAMENTO
Canto Congregacional “Jesus Essência do Louvor”
Oração
Poslúdio                                                                                    Instrumental

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

Oração de Intercessão
Canto Congregacional “Bendito seja Sempre o Cordeiro - 80 HCC”
Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Coro Masculino
Momento de Intercessão

Canto Congregacional “Seja Adorado” “Nosso Deus é Poderoso” ‘Ao Único”
Leitura Bíblica Mt 24.4-5, 6-7, 12, 15, 29

Participação Musical  Coro Masculino
Texto Bíblico  Mateus 24:4

Mensagem          “Sinais da Volta de Jesus” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregracional “Jesus Virá”

Oração
Poslúdio                                                                                    Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19hManhã - 10h25min

 “E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado
será salvo, mas quem não crer será condenado.” (Marcos 16:15-16)

1. Por mais membros da PIBS envolvidos com a evangelização.
2. Pela salvação das tribos indígenas do Brasil.
3. Pelo conhecimento e implantação dos PGMs.

“ E, aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra.
 Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do

Espírito Santo;  ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei; e eu estou
convosco todos os dias, até o final dos tempos.”

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.

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.

“E será pregado este evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações.
Então virá o fim.” (Mt 24:14)

1. Que saibamos aguardar a volta de Jesus.
2. Que Deus nos ajude a vencer os dias difíceis que viveremos.
3. Que Deus nos livre de negar a fé.

E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane.

Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo; a muitos enganarão.E
certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras; olhai não vos perturbeis;
porque forçoso é que assim aconteça; mas ainda não é o fim.

Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino; e haverá fomes e
terremotos em vários lugares.

E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.Quando, pois, virdes
estar no lugar santo a abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel {quem
lê, entenda},

Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz;
as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados.

DIRIGENTE:

TODOS:

MULHERES:

DIRIGENTE:

TODOS:

“E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane.”

Num dia lindo almejo eu encontrar
a eterna glória que prometida está.
Paz e alegria eu posso então eu sentir,
pois Jesus Cristo já está  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,
foi tentado e não pecou jamais.
A Sua vida foi exemplo de amor,
Por isso eu canto: Ele é o meu Salvador.



“Bendito seja Sempre o Cordeiro - 80 HCC”

“Seja Adorado”

“Nosso Deus é Poderoso”

“Ao Único”

“Cantarei Teu Amor”

“Consagração”

“Pudesse Contar Toda a Glória - 530 HCC”

“Jesus Essência do Louvor”

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.

A honra, a glória, a força
 e o poder ao Rei Jesus
 e o louvor ao Rei Jesus.

Ao Rei dos reis consagro tudo o que sou.
De gratos louvores transborda o meu coração.
A minha vida eu entrego
nas tuas mãos, meu Senhor.
Pra te exaltar com todo o meu amor.
Eu te louvarei conforme a tua justiça
e cantarei louvores, pois tu és Altíssimo.

Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver.
Cantarei e contarei as tuas obras,
pois por tuas mãos foram criadas,
terra, céu e mar e todo ser que neles há.

Toda terra celebra a Ti,
com cânticos de júbilo,
pois tu és o Deus criador.
Toda terra celebra a Ti,
com cânticos de júbilo,
pois tu és o Deus criador.

Quando o som se vai tudo se desfaz, eu me achego a ti,
Para dar-te ó Deus, algo de valor, que alegre a ti,
Dar-te hei mais que uma canção, pois a música em si,
Não é o que queres de mim.
Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou   e queres meu coração.

Quero adorar-te com minha alma,
És o meu Salvador a essência do meu louvor.
Perdão, Senhor é o que mais quero,
És o meu Redentor, e a essência do meu louvor.

Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais.
Pobre fraco sou, mas o que tenho é teu, Minha vida dou.
Dar-te hei mais que uma canção, pois a música em si,  não é o que queres de mim.
Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou  e queres meu coração.

1. Pudesse contar toda a glória
que brilha no meu coração,
pudesse contar do meu Mestre,
e o mundo prestasse atenção,
iria então às cidades,
correndo até o sertão,
contando os ensinos de Cristo,
e seu inefável perdão.

2. Pudesse contar da bondade
de Cristo Jesus, meu Senhor,
pudesse contar sua história,
que salva a qualquer pecador,
iria então pelo mundo
clamando com todo ardor,
narrando essa história sublime
do triste sofrer do Senhor.

3. Pudesse contar do meu Cristo,
do santo poder remidor,
pudesse contar da agonia
que teve por mim, pecador,
iria até que ouvissem,
pregando com todo o fervor,
contando essa história mui terna
de Cristo, do seu grande amor.

Melhor que contar é viver
a vida de Cristo Jesus.
E todos irão receber
as novas que dão vida e luz.

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.

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.

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)

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.

Poderoso, nunca falhará
maravilhoso Deus!
Mais que buscamos,
mais que pedimos,
grandes coisas faz!

Ressurgiu e a morte venceu
nosso Deus é poderoso.
Em seu nome vamos vencer
nosso Deus é poderoso.

Deus conosco, sempre perto está
dando a solução.
Mais que sabemos,
mais que esperamos,
grandes coisas faz.

Deus conosco, nos conduzirá
Jamais nos deixará. (2x)
Deus por nós, quer nos abraçar
Ele nunca falhará. (2x)


