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

AGRADECIMENTO: a beneficência
agradece aos irmãos as doações recebidas.

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

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.

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 24/05 No Próximo Domingo, 31/05 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:

Valmi V. e Silval L.
Andreia S.
Débora Nascimento.
Márcia e
Betânia.
Débora G., Caio, Fernanda.
Joaquim e Rosiléia.
Daniel, Jozy e Ricardo.
Eduardo A. e Caroline A.
Alessandro C; e Silval.
Magali S. e Nadir V..
Queomides,  Wellington S. e
Didier Max.

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, 24 de maio de 2015.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXIV - Nº21

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: 24- Maria de Fátima
Lourenço de Oliveira, Lorenna Rocha Reis; 26-
Ana Clara Dias Bouças; 28- Israel Batista do
Carmo; 29- Márcia Cardoso de Oliveira Neves;
31- Dájames do Nascimento Braga, Shirley
Rocha de Brito. Casamento: 29- Luciana e
Benjamim. Parabéns!

EBD ESPECIAL: 24/05 - Casais com
Filhos Adolescentes e Jovens.  Dirijam-se  à
Sala 3 do Colégio. 31/05 -  Devocional para
crianças (3° piso); jovens e adolescentes
(Colégio); casais (Templo) e adultos solteiros,
viúvos e divorciados (Colégio). Venham e
tragam visitantes!

MÊS  DA  FAMÍLIA  ENCERRAMENTO: no
próximo domingo, vamos encerrar o mês da
família com um dia muito especial. Você e sua
família devem participar! Veja a programação:
9 h - EBD ESPECIAL - 10h - gincana das
famílias do coração;12h - almoço comunitário;
13h - festival de sorvete; 19h - culto de
encerramento do mês da família.

Pastoral

Lugar de Adoração

25-Segunda
26-Terça
27-Quarta
28-Quinta
29-Sexta
30-Sábado
31-Domingo

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!

II Samuel 2:12-3:39
II Samuel 4:1-6:23
II Samuel 7:1-8:18
II Samuel 9:1-11:27
II Samuel 12:1-31
II Samuel 13:1-39
II Samuel 14:1-15:22

João 13:1-30
João 13:31-14:14
João 14:15-31
João 15:1-27
João 16:1-33
João 17:1-26
João 18:1-24

Salmo 119:1-16
Salmo 119:17-32
Salmo 119:33-48
Salmo 119:49-64
Salmo 119:65-80
Salmo 119:81-96
Salmo 119:97-112

Provérbios 15:29-30
Provérbios 15:31-32

   Provérbios 15:33
   Provérbios 16:1-3
   Provérbios 16:4-5
   Provérbios 16:6-7
   Provérbios 16:8-9

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

“Para que buscassem a Deus e, mesmo tateando, pudessem encontrá-lo. Ele, de
fato, não está longe de cada um de nós; pois vivemos, nos movemos e existimos...”

(Atos 17:27-28b)

Não há nada de errado em ter um lugar especial onde você gosta de orar. Mas,
em sua mente, qual a diferença entre este lugar e um espaço sagrado, reservado,
protegido, quase intocado, para adoração?

Quantos espaços sagrados você já ouviu dizer que existem? Seitas e religiões
acreditam que os lugares sagrados separam o ser humano do mundo secular quando
entram naqueles lugares santos. É crido que esse lugar tem um poder divino ou espiritual
extraordinariamente presente.

Paulo quando falava no Areópago, entre os gregos de Atenas, ali era um espaço
sagrado, entre muitos deuses reverenciados por aquela nação. A fé e a religiosidade
levaram os atenienses a erigirem um altar ao Deus que nem mesmo conheciam, mas
tinham um assento naquele lugar sagrado.

Entendendo o anseio da fé dos gregos, o apóstolo aproveitou o momento, como
se fosse uma oportunidade única, para falar do amor, da bondade, da salvação, da
criação do “Deus desconhecido”, honrado por eles.

O poder dos deuses gregos não se podia comparar ao poder do “Deus
desconhecido”. As limitações dos deuses criaram parte das coisas, diziam eles. Porém,
o “Deus desconhecido”, que Paulo agora lhes anunciava, criou tudo, controlava e
dirigia o destino de cada pessoa: “...pois é ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração
e todas as coisas”. (v. 25b).

Os deuses atenienses tinham limitações mas, o Deus eterno estava presente
“para que buscassem a Deus e, mesmo tateando, pudessem encontrá-lo. Ele, de fato,
não está longe de cada um de nós” (v.27).

De sorte que, o nosso lugar de Adoração não se restringe apenas a Igreja, onde
estamos dominicalmente para adorá-lo, porque Deus está presente em todos os lugares.
Então, no seu local de trabalho, na escola, na sua casa, no ônibus, onde quer que seja,
é um lugar de adoração ao Deus presente.

Ele, o Senhor, o Deus a quem servimos já afirmou: “Mas virá a hora, e de fato já
chegou, em que os verdadeiros adoradores adoraram o Pai no Espirito e em verdade;
porque são esses os adoradores que o Pai procura.” (Jo 4:23)

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 “É Teu Povo” e “Igreja”
Momento de Intercessão

Participação Musical Família do Coração V
Leitura Bíblica         I Cr 16:29-31; Ap 14:7

Consagração de Dízimos e Ofertas “Castelo Forte é o Nosso Deus” - 406 HCC”
Oração
Mensagem Jane Farias Chagas
Canto Congregracional “Casa Cheia de Amor”

Oração
Poslúdio                                                                                    Instrumental

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

Oração de Intercessão
Canto Congregacional “Alegrei-me”
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”
Coro da Família
Leitura Bíblica Salmo 111

Momento de Intercessão

Canto Congregacional “Tu és bom “, “Por estas razões” e “Eu Me Alegro em Ti”
Oração de dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 04 a 07 anos)
Mensagem MM Renan Guedes Hart
Canto Congregracional “Casa Cheia de Amor”
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”

“Porque o Senhor é o nosso Deus; ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do
Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou

por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos.”
(Josué 24:17)

1. Pela influência positiva, moral e espiritual da família sobre seus membros.
2. Para que a família aceite realizar os planos de Deus, como agente de transformação no mundo.
3. Para que a família tenha um relacionamento santo e perfeito, como Cristo tem com a igreja.

TODOS:

DIRIGENTE:

MULHERES:

TODOS:

Tributai ao Senhor a glória de seu nome; trazei presentes, e vinde perante ele; adorai
ao Senhor na beleza da sua santidade.

Trema perante ele, trema toda a terra; pois o mundo se firmará, para que não se
abale.

 Alegrem-se os céus, e regozije-se a terra; e diga-se entre as nações: O Senhor reina.

Temei a Deus, e dai-lhe glória; porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que
fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas.

“Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Preferiria estar à porta da
casa do meu Deus, a habitar nas tendas da perversidade; “por isso”, alegrei-me quando me

disseram: Vamos à casa do Senhor.” (Sl 84:10; 122:1)

1. Por famílias que adorem ao Pai em espirito e em verdade.
2. Pela preservação da alegria espiritual nesse tempo de crise.
3. Pela descoberta da adoração a Deus, no culto doméstico.

TODOS:

DIRIGENTE:

MULHERES:

TODOS:

DIRIGENTE:

TODOS:

Louvai ao Senhor. De todo o coração darei graças ao Senhor, no concílio dos retos e na
congregação. Grandes são as obras do Senhor, e para serem estudadas por todos os
que nelas se comprazem.

Glória e majestade há em sua obra; e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez
memoráveis as suas maravilhas; compassivo e misericordioso é o Senhor.

Dá mantimento aos que o temem; lembra-se sempre do seu pacto. Mostrou ao seu
povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações.

As obras das suas mãos são verdade e justiça; fiéis são todos os seus preceitos;
firmados estão para todo o sempre; são feitos em verdade e retidão.

Enviou ao seu povo a redenção; ordenou para sempre o seu pacto; santo e tremendo
é o seu nome.

O temor do Senhor é o princípio da sabedoria; têm bom entendimento todos os que
cumprem os seus preceitos; o seu louvor subsiste para sempre.

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.



“Alegrei-me”

“Casa Cheia de Amor”

“Tu És Bom”

“Por Estas Razões”

“Eu Me Alegro em Ti”

“Casa Cheia de Amor”

“É Teu Povo”

“Igreja”

“Castelo Forte é o Nosso Deus - 406 HCC”

“Casa Cheia de Amor”

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.

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.

É o teu povo aqui presente,
Todos numa só voz declarando que só Tu és grande.
Exaltamos teu doce nome
Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus,
Pois és santo. Sim, és digno de louvor
E de ser adorado.
És bondoso, Pai querido
Dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor!

E por isso te louvo
E por isso te adoro
E por isso eu vivo
para falar do teu amor

Por teu grande amor
Por tua vida em mim
Pelo teu perdão
Graça que é sem fim

Por tuas mãos que curam
Esperança aqui
Pelo dom da paz
Pela fé em ti

A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti
e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro
vem de Ti.

É bom saber que Cristo está neste lugar. Pra transformar sua tristeza em alegria.
Pois o meu prazer é estar na lei do Senhor. E na sua lei meditar noite e dia.

Os que habitam em sua casa são bem-aventurados. Louvam-te perpetuamente.
Alegrei-me quando disseram:

vamos para a casa do Senhor (2x)
Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus, ao seu lado, irmão.

Bem unidos, sem brechas, no mesmo amor transbordando da glória do Senhor.

Deus é bom o tempo todo.
O tempo todo, Deus é bom

Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre
Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre!
Todos os povos Te exaltarão de geração em geração.

Te adorarei, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo o que És
Te adorarei, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo o que És
Deus é bom!

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.

Pra louvor de Tua glória, vem Senhor Tua história
escrever, através de nossass vidas.
Teu querer desejamos, cumpre em nós os Teu planos.
Vem Senhor e reina hoje aqui.
Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, e reina hoje aqui.

Estamos todos congregados aqui.
Certamente abençoados também.
Há um clima, uma esfera de amor,
Uma força que se move entre nós.

Algo novo Deus está por fazer,
com este povo a quem muito quer bem.
Seu Espírito Ele já derramou,
uma igreja forte edificou.

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.

1- Castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada.
Com seu poder defende os seus, a sua Igreja amada.
Com força e com furor nos prova o Tentador,
com artimanhas tais e astúcias infernais
que iguais não há na terra.

4- Sim, que a palavra ficará sabemos com certeza,
pois ela nos ajudará com armas de defesa.
Se temos de perder família, bens, poder,
e, embora a vida vá, por nós Jesus está
e dar-nos-á seu reino.

2- A nossa força nada faz, estamos nós perdidos,
Mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos.
Defende-nos Jesus, o que venceu na cruz,
Senhor dos altos céus, que, sendo o próprio Deus,
Triunfa na batalha.

3- Se nos quisessem devorar demônios não contados,
não nos podiam assustar, nem somos derrotados.
O grande acusador dos servos do Senhor
já condenado está, vencido cairá por uma só palavra.


