Informativo
ANIVERSARIANTES: 02- Sônia Regina
dos Santos; 04- Naiara Farias da Silva Chagas,
Zaniske Freitas Brito; 05- Isadora Lino
Patrício, José Batista dos Santos, Valdivino
Dias Machado, Maria Eduarda Sobral M.
Borges; 07- Antonia Luzamira da Silva.
Casamento: 31- Cláudia e Estevam.01-Miriã
e Altamir; Pr. Eli e Geny; 02- Naiara Pinheiro
e Francisco. Parabéns!

DIÁCONOS: hoje, às 17h30, haverá reunião
do ministério diaconal.

DOAÇÃO DE BRINQUEDOS: a
beneficência solicita aos irmãos que tenham
em casa brinquedos usados em bom estado,
que entreguem na secretaria ou para as irmãs
do ministério, a fim de que sejam doados para
as crianças carentes.

MÊS DA FAMÍLIA - ENCERRAMENTO:
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.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

CURSO DE CAPACITAÇÃO:

Missões realizará o bazar missionário no
dia 13 de junho.

CARRINHO DE BEBÊ: os irmãos que
tiverem carrinho de bebê em bom estado e
queiram fazer doação, favor procurarem
as irmãs da beneficência.

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
esse 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
II Samuel
II Samuel
II Samuel
II Samuel
II Samuel
II Samuel
II Samuel

15:23-16:23
17:1-29
18:1-19:10
19:11-20:13
20:14-22:20
22:21-23:23
23:24-24:25

João 18:25-19:22
João 19:23-42
João 20:1-31
João 21:1-25
Atos 1:1 - 26
Atos 2:1-47
Atos 3:1-26

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

119:113-128
119:129-152
119:153-176
120:1-7
121:1-8
122:1-9
123:1-4

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

16:10-11
16:12-13
16:14-15
16:16-17
16:18
16:19-20
16:21-23

Escala de Serviços
Neste Domingo, 31/05
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 7:

Valmi V. e Silval L.
Andreia S.
Débora Nascimento.
Márcia e
Betânia.
¨Culto Infantil 1 a 3: Débora G., Caio, Fernanda.
¨Diáconos:
Joaquim e Rosiléia.
¨Informática:
Daniel, Jozy e Ricardo.
¨Introdução:
Eduardo A. e Caroline A.
¨Motoristas:
Alessandro C; e Silval.
¨Recepção:
Magali S. e Nadir V..
¨Segurança:
Queomides, Wellington S. e
Didier Max.

Pastores Eméritos:
Alexandre Gonçalves da Silva (In Memorian)
Gerson Monteiro Camargo (In Memorian)
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

BAZAR: o Ministério de Evangelismo e

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!
01-Segunda
02-Terça
03-Quarta
04-Quinta
05-Sexta
06-Sábado
07-Domingo

Organizada no dia 8 de dezembro de 1959
Pastor: Washington Luiz da Silva

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

No Próximo Domingo, 07/06
Daniel F. e Clesson.
Karina Mondianne.
Maria das Graças.
Marinalva, Samuel e
Alessandra.
Viviane, Mada e Ana.
Catarina e Queomides.
Cláudio, Mayara e Valdivino.
Bethânya e Sebastião C.
Samuel e Elias V.
Olinda M. e Ana Freitas.
Elisaldo, João Batista, André A.
e Marcelo Rodrigues.

ATIVIDADES REGULARES
• 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.

EXPEDIENTE
• 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

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.

Boletim Dominical

Ano XXXIV - Nº22

Pastoral
Primando por relacionamentos saudáveis
“Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus” (Efésios 5.21).

A nossa vida é essencialmente comunitária. Deus nos criou e nos constituiu em
família para o compartilhamento. A submissão de uns aos outros em Cristo é um principio
espiritual que nos impede de tentar viver de forma isolada, egoísta e individualista. Os
membros de cada família devem se comprometer com os relacionamentos existentes, em
casa.
Nas famílias, cujos membros são cristãos, os relacionamentos devem revelar
submissão, humildade, mansidão, paciência, tolerância e todo empenho por desfazer
dos relacionamentos um espírito conflituoso. As dissenções no âmbito familiar são
prejudiciais ao extremo. Somente “um ser” está interessado no desacordo do lar, e
nesse ponto a família precisa investir atenção.
O que podemos fazer para vivermos nossos relacionamentos de forma espiritual,
construtivos, positivos e saudáveis? Digamos: feche a porta para o orgulho, esbarre o
espírito autoritário, freie a língua para não proferir palavras ferinas, segure-se para
ouvir primeiro, com clareza, a questão do outro e não precipite o juízo.
O desejo que deve impulsionar cada pessoa na família, para o sucesso dos
relacionamentos no lar, deve ser o de servir, de estar pronto para acolher, de ajudar, de
promover a segurança e a alegria do outro. Então, pare de cortar o desabrochar da flor,
dos sonhos, das aspirações dos seus e os motivem com entusiasmo.
Dentro da família todos precisam ser nutridos por atitudes altruístas e não por
negatividades, todos precisam de novas aspirações, de novos esforços, de uma nova
estratégia para enfrentar os conflitos internos e externos que os confrontam.
Você deseja mesmo primar por relacionamentos saudáveis no âmbito familiar?
Então, aprenda o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, ou seja,
celebre na família a alegria e viva o principio do contentamento. Apresente-se imaculado
para o mundo, ou seja, não tenha na família dolo algum. Cuide dos seus, ou seja, revele
amor, afeto e serviço.
Admoestamos sobre relacionamentos saudáveis. Esse relacionamento deve ser
algo crescente, natural e propício à família. Cabe a você avaliar a própria vida e tentar
responder se está cheia de bondade para viver e promover o âmbito familiar e a igreja.
De seu pastor e amigo,
Washington Luiz da Silva.

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS -MAIO DE 2015
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Sobradinho, 31 de maio de 2015.

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Ministério de Comunicações
Prelúdio

Instrumental
É notícia na PIBS
Instrumental

“Ouve, ó “família”: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de
todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças.” (Dt 6:4)

Oração de Intercessão
Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Digno és de Glória” e “Ao que é Digno”
Malaquias 3:10b

“Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois
fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos”.

Consagração de Dízimos e Ofertas
Leitura Bíblica
TODOS:

CASAIS:

“Oh, Trazei à Casa do Tesouro” - 244 HCC”
Fp 4:12-13; Sl 43:3-4; Jo 15:11

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.

Processional
Saudações e Boas Vindas
Ministério de Comunicações
Prelúdio

Oração de Intercessão
Canto Congregacional
Oração
TEMA:
DIVISA

“Seja Adorado”
Visitantes, Bens e Vidas
“Família: celebrando o amor, o cuidado e a alegria”
Romanos 12: 10a, 11a, 12a

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

Canto Congregacional
Participação Musical
Leitura Bíblica
TODOS:

“Casa Cheia de Amor”
Família do Coração VIII
Fp 4:12b; Fp 2:14b-15; I Tm 5:8; Sl 126:2b-3

Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação.

PAIS e MÃES: Apresentem-se imaculados para o mundo, como um sopro de ar fresco
numa sociedade poluída. Dêem às pessoas um vislumbre de uma vida boa
e do Deus vivo.
FILHOS:

Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria
família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente.

Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim,
grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres;
Momento de Intercessão

TODOS:

Momento de Intercessão
1. Pela vitória das famílias sobre as necessidades que lhes cercam.
2. Pela edificação do caráter e santificação das famílias a Deus.
3. Para que as famílias sirvam ao Senhor.

Participação Musical
Oração
Mensagem
Canto Congregracional

Família do Coração VII
Diácono Edson Ferreira da Silva
“Família”

Vem desfrutar do amor de Deus você e sua casa
Deixe Jesus que é o Rei entrar em seu coração
Vida melhor ele quer lhe dar restaurar seu lar
Paz e alegria ele quer trazer pra você.

1. Para que aprendamos o segredo de vivermos contentes.
2. Para que a família se apresente imaculada para o mundo.
3. Agradecer a Deus pelo incentivo recebido no mês da família, sobre a celebração da alegria,
do amor e do cuidado.

Canto Congregacional
“O Meu Prazer”, “Eu Te Louvarei” e “Ao Único”
Dedicação de Ofertas para Missões Nacionais (Barco Amazonas)
Oração de Dedicação ao Culto Infantil
(Crianças de 04 a 07 anos)
Texto Bíblico
Deuteronômio 6:6-9
“E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração; e as ensinarás a teus filhos e delas
falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-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.”

Deus alcançou e modificou toda a minha casa
Ainda que venha a tempestade, não nos abalará
Vida melhor ele quer lhe dar, restaurar seu lar
Paz e harmonia ele quer trazer pra você.

Oração
Poslúdio

É notícia na PIBS
Instrumental

“Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração
corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo.” (Filipenses2:15)

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

Instrumental

Mensagem

“Famílias Discipuladoras”

Canto Congregacional

Pr. Washington Luiz da Silva
“Casa de Bênção”

Oração
Instrumental

Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h
“Seja Adorado”

“Digno És de Glória”
bis { Digno és de Glória e louvores

Levantamos nossas mãos
Te adoramos oh! Senhor
Porque grande és Tu
Maravilhas fazes Tu
Não há outro igual a Ti não, não há
Não há outro igual a Ti,
Senhor.
“Ao Que É Digno”
Ao que é digno de receber a glória,
ao que é digno de receber o louvor,
ao que é digno de receber a glória,
ao que é digno de receber o louvor,
Levantemos nossas mãos e adoremos
A Jesus, cordeiro de Glória
Exaltemos Sua incomparável majestade
Ao que vive pra sempre, Ao grande Eu Sou
A Jesus.
“Oh, Trazei à Casa do Tesouro - 244 HCC”
1- Oh, trazei à casa do tesouro,
dízimos e ofertas com amor!
Consagrai-vos como bons mordomos,
desfrutando as divinais promessas.
Sim, provai-o,
confiantes, dedicai-vos já ao Senhor,
Que grandes bênçãos
sobre vós derramará.

2- Quando minha fé vacila e falha,
tudo se escurece ao meu redor;
com ternura meu Senhor me ampara;
pelo seu amor então prossigo.
3- Eu lhe dediquei a minha vida,
todos os talentos, tempo e bens.
Com mil bênçãos ele me sustenta;
nele achei perdão e paz perenes.

“Família”
Vem desfrutar do amor de Deus você e sua casa
Deixe Jesus que é o Rei entrar em seu coração
Vida melhor ele quer lhe dar restaurar seu lar
Paz e alegria ele quer trazer pra você.
Deus alcançou e modificou toda a minha casa
Ainda que venha a tempestade não nos abalará
Vida melhor ele quer lhe dar, restaurar seu lar
Paz e harmonia ele quer trazer pra você

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.

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)

“Casa Cheia de Amor”

Através da comunhão com Deus serei uma bênção. Pai, mãe e filhos no Senhor são inseparáveis,
Levarei o que Jesus me deu para minha casa.
sempre confiando no Senhor são inabaláveis.
A vontade do Senhor governará o meu lar.
A vontade do Senhor governará o meu lar,
Cristo em minha casa viverá.
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.

“O Meu Prazer é Te Louvar”
O meu prazer é te louvar, Senhor,
erguer a minha voz e te exaltar,
Render ações de graça, declarar,
que és Senhor, que és Senhor,
que és Senhor...

Adorado, exaltado, soberano,
Deus supremo és,
Pai das luzes,
Pai de todos nós,
Imutável és, pleno em glória e poder.

Já temos a unção que vem de Ti,
que vem do Santo e desce sobre nós,
nos resgatando pra um novo viver,
com poder pra vencer todo mal,

O meu prazer é te louvar, Senhor,
erguer a minha voz e te exaltar,
render ações de graça, declarar,
que és Senhor, que és Senhor,
que és Senhor...

Santíssimo, luz do meu ser,
Tu és meu Deus, o meu prazer. (MULHERES)
Incomparável, Senhor tu és, (HOMENS)
plenitude de Amor! (TODOS)

Em tua presença há plena alegria,
delícias sempre tenho em tuas mãos.
A minha voz aclama a Ti, Senhor,
vou erguer minha voz, celebrar.

“Eu Te Louvarei”

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.

“Ao Único”
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.

“Casa de Bênção”

Minha casa será uma casa de bênção.
Minha casa será um pedaço do céu.
Nela estarão reunidos adoradores
que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel.
Minha casa será reconhecida
como um lugar de milagres e oração.
Onde Jesus tem prazer em ficar,
onde o Espírito Santo habita
onde há prosperidade, amor e vida.

Faça do meu lar, Senhor
um lugar de harmonia.
Faça do meu coração
sua casa todo dia.
Esteja à vontade pra ficar
e nunca mais partir,
pois a casa que um dia te recebeu
nunca mais saberá viver sem Ti.

