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CASAMENTO: os  jovens Ruana Santos
e Fillipe Monteiro convidam a PIBS para
a celebração do seu casamento, dia 23/05,
às 19h, em nossa igreja.

CURSO DE CAPACITAÇÃO:
capacite-se no Conselho Missionário, pela
Missão Além, dos dias 29/06 a 10/07, Veja
as informações enviadas por email.

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA
2016: Acampamento é sempre um marco
na vida da igreja. Nós estamos preparando
este, para que seja o melhor de todos os
tempos! Estejamos, desde já, orando por
este evento. Lembramos a todos e
contamos com sua colaboração, no sentido
de efetuarem o pagamento de suas parcelas,
em dia, a fim de que possamos honrar
compromissos assumidos. A irmã Luzia
ainda está recebendo sugestões para o
programa do Acampamento. Envie sua
ideia!

MÊS  DA  FAMÍLIA  ENCERRAMENTO:
dia 31/05 teremos devocional, gincana,
almoço, festival de sorvete e culto de
celebração. Será um dia especial.
Contamos com toda a sua família!

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 17/05 No Próximo Domingo, 24/05 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:

Sinval L. e Alex P.
Oliene.
Neuzanira..
Carol, Sara e
Maria Clara
Fernanda, Larissa e André.
Valdivino M. e Ivone.
Claudio, Valdivino e Norton.
Silvio e Elias Monteiro.
Paulo Lôbo e Sinval.
Sebastião C. e Ana Freitas.
Daniel,  Leonardo P. e
Fernando B. e Wallace.

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, 17 de maio de 2015.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXIV - Nº20

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
ANIVERSARIANTES: 17- Erceli Salino de
Oliveira Santos (Congregação);18- Fillipe
Monteiro Vieira; 20-Weslei dos Santos
Camargos; 22- Valdivino da Costa Amorim; 23-
Cláudia Cristina Marques Moreira, Ducastel
Paixão Tinoco, André Almeida de Alcântara
da Silva. Parabéns!

ESCALA DE MÚSICA: a escala do mês de
junho já está afixada nos murais de aviso da
PIBS.

AULA DE CLARINETE:  em junho
daremos início as aulas de clarinete. Se você
tem interesse em aprender procure o MM
Renan Hart.

MÊS DA FAMÍLIA: faça parte da Família
do Coração. Não fique de fora! Temos oito
famílias do coração com a finalidade de
promovermos a comunhão, fortalecermos os
vínculos fraternos e cuidarmos uns dos outros.
Procure um dos líderes e faça parte!

MÊS DA FAMÍLIA:classes especiais na
EBD- 17/05 Casais com filhos Pequenos; 24/
05 Casais com Filhos Adolescentes e Jovens.
Venha e traga visitantes - Dirija-se  à Sala 3 do
Colégio.

Pastoral

Uma volta aos valores da família

11-Segunda
12-Terça
13-Quarta
14-Quinta
15-Sexta
16-Sábado
17-Domingo

Wellington S. e Alessandro C.
Edina Gadelha.
Dinalva.
Carol, Sara e
Maria Clara.
Mada, Emília, Ana e Rejaine
Isaque André e Maria Alves.
Valdivino, Mayara e Camylla.
Olinda M. e Wellida N.
Paulo José e Elias V.
Tania S. e Valmi.
Sebastião C., Ariovaldo e
Nelson

I Samuel 18:5-19:24
I Samuel 20:1-21:15
I Samuel 22:1-23:29
I Samuel 24:1-25:44
I Samuel 26:1-28:25
I Samuel 29:1-31:13
II Samuel 1:1-2:11

João 8:31-59
João 9:1-41
João 10:1-21
João 10:22-42
João 11:1-53
João 11:54-12:19
João 12:20-50

Salmo 112:1-10
Salmo 113:1-114:8
Salmo 115:1-18
Salmo 116:1-19
Salmo 117:1-2
Salmo 118:1-18
Salmo 118:19-29

Provérbios 15:12-14
Provérbios 15:15-17
Provérbios 15:18-19
Provérbios 15:20-21
Provérbios 15:22-23
Provérbios 15:24-26
Provérbios 15:27-28

A Bíblia é a única referência segura e divina para conhecermos os valores
cristãos a serem vividos em família. É recomendável e fica bonito, e também,
impressionamos bem, quando vivemos os padrões divinos, sempre, em todos os lugares.
O desafio é impressionarmos e vivê-los dentro da família, no próprio lar.

É bíblico e agrada ao Senhor a família viver os valores cristãos exarados na
Palavra de Deus, que é viva, eficaz e permanece para sempre; de forma que a postura
de cada membro da família proporcione unidade, afeição, alegria e compreensão dentro
do lar.

Uma volta aos valores morais, sociais e, sobretudo, aos valores espirituais há
de contribuir para a melhoria ou até para a solução das crises que atravessamos dentro
dos lares. Ninguém tem melhores valores a serem vividos, do que aqueles que têm a
Bíblia como norma absoluta.

O amor encabeça a lista dos valores cristãos. Ele é a força motriz, geradora de
virtudes que edificam o lar, tais como: regozijo, paciência, vida de oração, apoio,
disposição para servir e para aprender. A família depende dessas virtudes e o mundo
conta com esse testemunho cristão para conhecer Jesus Cristo.

 Outros valores cristãos surgem na Palavra e afirmamos que são difíceis de
colocá-los em prática, porque temos um adversário que luta contra a família, a fim de
impedi-la de viver o perdão, a harmonia, a unidade, a dignidade e a própria família, que
em si mesma, é um valor a ser preservado.

Nós membros da família devemos aprender a exercer o perdão. Ter um espirito
perdoador, ainda que isso nos custe renúncia e humilhação. Jesus orou para que
tivéssemos condições de perdoar e sermos perdoados. Ele também pediu pela harmonia
e unidade da família – “para que todos sejam um”. Por que Jesus orou assim? Tenha em
foco uma resposta que fale e abençoe a sua família!

A Bíblia nos convida a vivermos os valores da: mansidão, fé, verdade e do
respeito. Sendo a igreja um lugar que esses valores criam uma atmosfera de graça, de
amizade, de proximidade, de vida saudável, de agilidade na atenção, imagine sendo
eles vividos na família!

De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva



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

Canto Congregacional “Eu Te Louvarei, Meu Bom Jesus”
Participação Musical Família do Coração
Momento de Intercessão

Mensagem Gideônica
Dedicação de dízimos e Ofertas “A Deus Demos Glória’ - 228 HCC

Oração

EXPEDIENTE

ORDEM DO DIA

Leitura e Aprovação da Ata

ENCERRAMENTO
Canto Congregacional “Vem Derrama a Paz”

Oração
Poslúdio                                                                                    Instrumental

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

Oração de Intercessão
Canto Congregacional “Vem, Esta é a Hora”
Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
TEMA: “Família: celebrando o amor, o cuidado e a alegria”
DIVISA Romanos 12: 10a, 11a, 12a

Hino Tema “Casa Cheia de Amor”
Participação Musical
Recitativo Bíblico Deuteronômio 6:6-9

Momento de Intercessão

Canto Congregacional “Eu Te Agradeço“, “Graças, Senhor” e “Digno é o Senhor”
Oração de dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 04 a 07 anos)
Mensagem Pr. Aldo Gléria Cavalcante
Canto Congregracional “Eu e Minha Casa”

Oração
Poslúdio                                                                                    Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19hManhã - 10h25min

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

“Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir,
para instruir em justiça; a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para

realizar toda boa obra.” (II Tm 3:16-17)

1. Agradecer a Deus o trabalho realizado pelos gideões.
2. Suplicar a Deus por uma Igreja em cada bairro e uma Bíblia para cada pessoa.
3. Pedir a Deus que cada crente seja um discípulo de Jesus.

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.

“E será justiça para nós, se tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o
Senhor nosso Deus, como ele nos ordenou”. (Deuteronômio 6:25)

1. Pela aceitação da Palavra de Deus na família.
2. Pelo aprendizado e vivencia das disciplinas espirituais.
3. Pelo apego irrestrito, dos membros da família, à Palavra, a Igreja e a Cristo.

“E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração;e as ensinarás a teus filhos, e delas
falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te.Também as

atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos;e as escreverás nos umbrais
de tua casa, e nas tuas portas”.

Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos
sobre este povo que se chama povo Teu.

Dá-nos teu amor, dá-nos tua força
 pra que tentações não venham a nos desviar.

E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito,
 pelo que tens sido, pelo que farás em nós.

1- A Deus demos glória, com grande fervor;
seu Filho bendito por nós todos deu.
A graça concede a qualquer pecador,
abrindo-lhe a porta de entrada no céu.

Exultai! Exultai! Vinde todos louvar
a Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor.
A Deus demos glória, porquanto do céu
seu Filho bendito por nós todos deu.

2- Oh, graça real! foi assim que Jesus,
morrendo, seu sangue por nós derramou.
Herança nos céus, com os santos em luz,
comprou-nos Jesus, pois o preço pagou.

3- A crer nos convida tal prova de amor
nos merecimentos do Filho de Deus.
E quem, pois, confia em Jesus, Salvador,
vai vê-lo exaltado na glória dos céus.

Será abençoada minha descendência,
frutificará à Tua presença.
Como bom perfume meus filhos irão
perfumar todas as nações.

Quero consagrar meu lar a Ti
O nosso futuro para Te servir
Com toda a minha força e entendimento
Quero dedicar o meu lar a Ti.

Eu e minha casa serviremos a Deus. (2x)
Eu e minha casa serviremos a Deus, com alegria.



“Eu Te Louvarei, Meu Bom Jesus”

“A Deus Demos Glória - 228 HCC”

“Vem Derrama a Paz”

Manhã - 10h25min

És Tu única razão da minha adoração ó, Jesus!
és Tu única esperança que anelo ter ó, Jesus!

Confiei em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado.
hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei.

Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus.
Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei.

Eu te louvarei, te glorificarei, Eu te louvarei, meu bom Jesus.

1- A Deus demos glória, com grande fervor;
seu Filho bendito por nós todos deu.
A graça concede a qualquer pecador,
abrindo-lhe a porta de entrada no céu.

Exultai! Exultai! Vinde todos louvar
a Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor.
A Deus demos glória, porquanto do céu
seu Filho bendito por nós todos deu.

2- Oh, graça real! foi assim que Jesus,
morrendo, seu sangue por nós derramou.
Herança nos céus, com os santos em luz,
comprou-nos Jesus, pois o preço pagou.

Vem, derrama a paz,
vem, derrama as bênçãos

sobre este povo que se chama povo Teu.
Dá-nos teu amor, dá-nos tua força

 pra que tentações não venham a nos desviar.

E a glória seja dada a Ti,
 pelo que tens feito,
 pelo que tens sido,

 pelo que farás em nós.

3- A crer nos convida tal prova de amor
nos merecimentos do Filho de Deus.
E quem, pois, confia em Jesus, Salvador,
vai vê-lo exaltado na glória dos céus.

“Vem, Esta é a Hora”

“Casa Cheia de Amor”

“Eu Te Agradeço”

“Graças, Senhor”

“Digno é o Senhor”

Noite - 19h

Vem, esta é a hora da adoração, vem, dar a Ele teu coração.
Vem, assim como estás para adorar, vem, assim como estás diante do pai. Vem.

Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará.
Mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá.

Eu te agradeço, Deus por se lembrar de mim
e pelo te favor e o que me faz crescer;
Eu vivo pela fé, e não vacilo;
Eu não paro, eu não desisto,
eu sou de Deus, eu sou de Cristo.

Você mudou a minha história
e fez o que ninguém podia imaginar.
Você acreditou e isso é tudo
só vivo pra você não sou do mundo, não.

A honra, a glória, a força o louvor a Deus
e o levantar das minhas mãos
é pra dizer que te pertenço, Deus.

Eu te agradeço, Deus que no deserto
não me deixou morrer e nem desanimar
e como aquela mãe, que não desiste
você não se esqueceu, você insiste...

Tens feito tanto por mim,
da escuridão tua luz me tirou.
Graças dou. Graças dou.
Por teu Amor e perdão,
por meus pecados levados na cruz.
Graças dou. Graças dou.

Aqui diante de Ti,
eu  tenho tanto pra te agradecer.
Graças dou. Graças dou.
O que me deste, Senhor,
por tantas bênçãos que eu não posso ver.
Graças dou. Graças dou.

Com meu coração
e o meu louvor,
com as mãos aos céus,
Louvo-te, Senhor.

Graças dou, sempre a Ti
eu graças dou,  graças dou.

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.

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.


