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MINISTÉRIO DE AÇÃO SOCIAL:
hoje comemoramos o Dia Batista de Ação
Social. Nessa data o irmão (ã) conhecerá o
trabalho social de nossa igreja no culto da
manhã e está desafiado a ser um voluntário.
Participe!

SEMINÁRIO DA FAMÍLIA:  a Igreja
Batista no Setor de Mansões convida a
todos para o Seminário da Família que será
realizado em seu templo, no dia 08/05, às
20h - aberto a todos e no dia 09/05, às 20h
- para casais. Preletor : Pr. José Carlos
Pereira.

MCA: teremos um culto coletivo do bebê,
será no dia 09/05, às 15h, na quadra da
PIBS, todos são convidados.

MÊS DA FAMÍLIA: estamos dando
início hoje ao mês da família. Teremos uma
ótima programação para o mês. Participe.

CONSELHO MISSIONÁRIO: capacite-
se na Missão Além. Mais informações,
serão enviadas pelo e-mail.

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 03/05 No Próximo Domingo, 10/05 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 G.
Andreia Santos.
Dinalva..
Tânia F., Alessandra e
Rute.
Não haverá aula.
Deraldo e Evenita.
Camylla, Mayara e Norton.
Eduardo A. e Carolina A.
Samuel M. e Sinval.
Moacir S. e Angélica F.
José Carlos,  Israel e
Jefther.

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, 03 de maio de 2015.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXIV - Nº18

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 3 Nelson.
Karina Mondianne.
Robertina.
Tânia Lôbo, Alice e
Vanessa.
Rejaine, Viviane e Débora A.
Edson F. e Edi Alves.
Daniel, Joseane e Ricardo.
Vandivino M. e Maria V.
Israel B. e Elias V.
Valmi V. e Maria Clara.
Dájames, Antonio e
Daniel F.

ANIVERSARIANTES:  04- Antônio
Oliveira da Cruz, Jônatas Oliveira Silva, André
Ramos Motta e Oliveira; 07- Edna de Oliveira
Luciano;  08- Fernanda Miranda de Souza;
09- Fabíola Calland de Araújo Rosa Paixão;
10- Filipe Gomes de Holanda Lopes.
Casamento:  05- Jesse Farias e Emília.
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!

CULTOS DAS QUARTAS-FEIRAS:  você
tem interesse em conhecer um pouco mais
sobre Pequeno Grupo Multiplicador? sendo
esse o seu caso, venha para os cultos das
quartas- feiras.Participe!

ROL DE BEBÊS: nasceu no dia 27/04
Emanuelle Passos, filha do casal Joézer Rocha
e Eva Lilian. Joézer é filho do Pr. Eli e da irmã
Geny.

Pastoral

Família...viver em família!

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!

04-Segunda
05-Terça
06-Quarta
07-Quinta
08-Sexta
09-Sábado
10-Domingo

Juízes 15:1-16:31
Juízes 17:1-18:31
Juízes 19:1-20:48
Juízes 21:1-Rt 1:22
Rute 2;1-4:22
I Samuel 1:1-2:21
I Samuel 2:22-4:22

João 2:1-25
João 3:1-21
João 3:22-4:3
João 4:4-42
João 4:43-54
João 5:1-23
João 5:24-47

Salmo 103:1-22
Salmo 104:1-23
Salmo 104:24-35
Salmo 105:1-15
Salmo 105:16-36
Salmo 105:37-45
Salmo 106:1-12

Provérbios 14:17-19
Provérbios 14:20-21
Provérbios 14:22-24
Provérbios 14:25
Provérbios 14:26-27
Provérbios 14:28-29
Provérbios 14:30-31

Estamos iniciando o mês de maio e, nesse período, vamos aproveitar para rever
os nossos conceitos e valores sobre alguns aspectos relevantes para a família. Uma
proposta de trabalho será desenvolvida e desejamos com os incentivos a serem dados,
chegarmos ao ápice de sermos uma “Família Segundo o Coração de Deus”.

As iniciativas propostas têm a aquiescência da Bíblia, vista no suprimento para
as necessidades que temos de vê-las vencidas, a fim de, vivermos em família de maneira
agradável a Deus. Nada será feito entre nós, que não reforce a verdade bíblica para
lidarmos com os nossos problemas e experimentarmos uma vida vitoriosa.

Aprendemos que cada um de nós prestará contas a Deus, também, pelo que
fazemos dentro dos nossos lares, gerando uma desagregação e deixando de viver em
família, como uma graça de Deus para você e para os outros. Embora seja você um
crente em Cristo e não estar destinado à condenação eterna pelos seus pecados,
porque isso é reservado ao descrente; considere um agravante: os pecados têm
consequências!

Todos nós precisamos saber que somos responsáveis perante Deus, pelos
pecados que cometemos contra a família. Por isso, os pensamentos injustos, as palavras
e ações desmedidas sem afeição, o modo de viver em cobiça e engano precisam ser
tratados pela Palavra e a partir daí, sua vida refletirá uma nova natureza semelhante à
de Cristo.

Pense e concorde que não estamos acima da possibilidade de ceder a um ato
mal contra os de casa. Temos ainda, o inimigo que não desiste de labutar para extenuar
os santos, promover o fracasso dentro do lar, acrescentar o estresse, fadiga e frustração
que obscurecem a capacidade da família de se amar, de se unir, de se dar, de se querer.

Família é para viver em família. Por isso, precisamos de mudanças que devem
ser levadas a efeito com objetivo dos membros da família serem convergentes com o
sucesso que se espera ter e com o propósito de agradar a Deus e não satisfazer a si
mesmo. Isso requer um compromisso de obediência a Deus, a despeito de quão fortes
e persuasivos os sentimentos possam ser.

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 “Casa cheia de Amor” “Igual a Jesus”
Vídeo de Ação Social
Momento de Intercessão

Leitura Bíblica Salmo 41:1-3

Consagração de dízimos e Ofertas “Jesus, Sempre Te Amo - 62 HCC”
Oração
Recitativo Bíblico Mateus 14:16

Mensagem Pr. Aldo Gléria Cavalcante
Canto Congregacional “Que Estou Fazendo se sou Cristão - 552 HCC”

Oração
Poslúdio                                                                                    Instrumental

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

Oração de Intercessão
Canto Congregacional “Agnus Dei”
Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Palavra dos Líderes do Ministério da Família
TEMA: “Família: celebrando o amor, o cuidado e a alegria”
DIVISA Romanos 12: 10a, 11a, 12a

Hino Tema “Casa Cheia de Amor”
Leitura Bíblica Fp 4.12-13; Sl 43.3-4; Jo 15 15.11

Momento de Intercessão

Canto Congregacional “Reina em Mim “Amor Maior” “Poder do Teu Amor”
Oração de dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 04 a 07 anos)
Recitativo Bíblico Jeremias 32:40-41

Mensagem     ”Celebrando a alegria na Família” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregracional “Casa Cheia de Amor”
Oração
Poslúdio                                                                                    Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19hManhã - 10h25min

Bem-aventurado é o que dá atenção ao pobre; o SENHOR o livrará no dia da
calamidade.

O Senhor lhe dará proteção e preservará sua vida; ele o fará feliz na terra. Não o
entregará à vontade dos seus inimigos.

 O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Quando estiver doente, tu lhe afofarás
a cama.

DIRIGENTE:

TODOS:

MULHERES:

“Pois a sua ira dura só um momento, mas o seu favor está à vida; o choro pode durar uma noite,
mas a alegria vem pela manhã.” (Salmo 30:5)

“Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora; vós mesmos dai-lhes de comer.”

“É generosa com o pobre; sim, ajuda o necessitado.” (Porvérbios 31:20)

1. Agradecer a Deus os irmãos que ofertam para Ação Social da PIBS
2. Para que tenhamos compaixão dos necessitados.
3. Para que a PIBS seja uma igreja mais relevante na comunidade.

Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem
alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando necessidade. Tudo posso
naquele que me fortalece

Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem; levem-me elas ao teu santo
monte, e à tua habitação.Então irei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande
alegria.

Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria
de vocês seja completa.

TODOS:

CASAIS:

DIRIGENTE:

1. Pela bênção de Deus sobre as famílias.
2. Para que as famílias saibam passar unidas pelas provações.
3. Para que os membros das famílias tenham um encontro com Deus.

“E farei com eles um pacto eterno de não me desviar de fazer-lhes o bem; e porei o meu temor no
seu coração, para que nunca se apartem de mim.E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes o

bem; e os plantarei nesta terra, com toda a fidelidade do meu coração e da minha alma.”

“Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Não sejais vagarosos no cuidado.
Alegrai-vos na esperança”

1- Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me total perdão?
Há muitos pobres sem lar, sem pão. Há muitas vidas sem salvação.
Meu Cristo veio pra nos remir: o homem todo, sem dividir.
Não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar.

2- Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz!
Há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer!
Milhões não sabem como escrever, milhões de olhos não sabem ler,
nas trevas vivem sem perceber que são escravos de outro ser.

3- Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me total perdão?
Há muitos pobres sem lar, sem pão. Há muitas vidas sem salvação.
Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar
que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus.



“Agnus Dei”

“Casa Cheia de Amor”

“Reina em Mim”

“Amor Maior”

“Poder do Teu Amor”

“Casa Cheia de Amor”

“Igual a Jesus”

“Jesus, Sempre Te Amo - 62 HCC”

“Que Estou Fazendo se sou Cristão - 552 HCC”

Noite - 19hManhã - 10h25min

Através da comunhão com Deus serei uma bênção.
Levarei o que Jesus me deu para minha casa.

A vontade do Senhor governará o meu lar.
Cristo em minha casa viverá.

A minha família meu Deus edificou.
A minha casa é cheia de amor.

Juntos em uma só fé e na mesma direção,
vivendo as promessas do Senhor

Pai, mãe e filhos no Senhor são inseparáveis,
sempre confiando no Senhor são inabaláveis.

A vontade do Senhor governará o meu lar,
Cristo em minha casa viverá.

Quero ser igual a Jesus.
Caminhar seguro na luz.
Conhecer ao Pai e fazer sua vontade,
Tudo aquilo que Jesus aqui fez
Também quero eu fazer.

Demonstrar amor, como Ele mostrou
E também pregar como Ele pregou,
Quero ser exemplo de vida
Como Ele foi pra mim.
Quero ser como Jesus.

1. Jesus, sempre te amo porque sei que és meu;
feliz eu te rendo louvor que é só teu.
Meu Mestre divino, Senhor e meu Rei,
a ti, ó meu Cristo, me submeterei.

Eu te amo porque tu morreste por mim;
eu te amo porque teu amor não tem fim.
Em ti confiança pra sempre terei
e a ti, ó meu Cristo, me submeterei.

2. Eu te amo na vida e na morte também;
sempre hei de louvar-te na glória de além.
Agora e pra sempre por ti viverei
e a ti, ó meu Cristo, me submeterei.

1- Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me total perdão?
Há muitos pobres sem lar, sem pão. Há muitas vidas sem salvação.
Meu Cristo veio pra nos remir: o homem todo, sem dividir.
Não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar.

2- Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz!
Há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer!
Milhões não sabem como escrever, milhões de olhos não sabem ler,
nas trevas vivem sem perceber que são escravos de outro ser.

3- Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me total perdão?
Há muitos pobres sem lar, sem pão. Há muitas vidas sem salvação.
Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar
que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus.

Aleluia, aleluia.
Poderoso Senhor nosso Deus.
Aleluia, aleluia.
Poderoso Senhor nosso Deus.

Aleluia. Santo, santo.
É o Senhor Deus poderoso
Digno de louvor. Digno de louvor.
Tu és santo, santo.
É o Senhor Deus poderoso.
Digno de louvor, Digno de louvor.
Amém.

Através da comunhão com Deus serei uma bênção.
Levarei o que Jesus me deu para minha casa.
A vontade do Senhor governará o meu lar.
Cristo em minha casa viverá.

Pai, mãe e filhos no Senhor são inseparáveis,
sempre confiando no Senhor são inabaláveis.
A vontade do Senhor governará o meu lar,
Cristo em minha casa viverá.

A minha família meu Deus edificou.
A minha casa é cheia de amor.
Juntos em uma só fé e na mesma direção,
vivendo as promessas do Senhor.

Sobre o meu pensar, tudo que eu falar
Faz-me refletir a beleza que há em Ti.
Tu és para mim mais que tudo aqui.
Vem reinar em mim, Senhor.

Sobre toda a terra Tu és o Rei.
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol.
Uma coisa só meu desejo é:
vem reinar em mim, Senhor.

Reina em mim com Teu poder.
Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus.
Tu és o Senhor de tudo o que sou.
Vem reinar em mim, Senhor.

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)

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.


