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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.

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA
2016:  os preparativos para o
acampamento estão a todo vapor, e será
um grande momento em nossas vidas.
Pedimos a todos os irmãos que irão ao
acampamento e que ainda não efetuaram o
pagamento de nenhuma parcela do carnê,
que paguem pelo menos uma das suas
parcelas, com isso, os irmãos estarão
confirmando suas participações neste
evento tão importante da nossa igreja.
Continuem orando, agradecemos a todos
pelo empenho em nos ajudar.

DOAÇÃO DE BRINQUEDOS E
AGASALHOS: o Ministério de Ação
Social, por meio da Coordenação de
Beneficência, solicita aos irmãos que
tenham brinquedos usados em bom estado
e agasalhos (roupas de frio, cobertores,
toucas ou luvas), que procurem a secretaria
da igreja ou a irmã Romilda para fazerem
sua doação.

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 21/06 No Próximo Domingo, 28/06 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.
Andreia Santos.
Neuzanira.
Carol, Sara e
Maria Clara.
Fenanda, Mada e Caio.
Joaquim e Evenita.
Norton, Valdivino e Mayara.
Peterson e Telma Guedes.
Alex P. e Sinval.
Sílvio e Sebastião Calácia.
Izaque André, 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, 21 de junho de 2015.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXIV - Nº25

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: 21- Mércia Cristina
de Melo, Luiz Elias Vieira, Magali Rocha S.
Patriarca.  22- Santa Lopes, Danielle de Lima
Sousa; 24- Elisangela Rocha da Silva; 25-
Sinval Bezerra de Lima; 27- Elias Vital de
Sousa. Casamento: 23- Adriana Barros e
Clesson; 26- Marcos e Raquel; 27- Dilson e
Lídia. Parabéns!

ALTAR: atenção, Juventude! No próximo
sábado, dia 27/06, às 20h, teremos o nosso
Altar. Participe!
OFERTA ESPECIAL: durante o mês de
junho, vamos recolher a oferta especial para a
construção da casa pastoral em Guiné Bissau.
Os irmãos podem utilizar os envelopes dos
bancos que estão destinados para esse fim.

CURSO LIVRE DE MÚSICA: Se você
deseja aprender violino, clarinete ou canto,
inscreva-se no Curso Livre de Música da
PIBS. Informações na Secretaria da PIBS.

DOAÇÃO DE INSTRUMENTOS: Se
você tem algum instrumento em casa, que não
utiliza mais e esteja em bom estado, doe para
o Curso Livre de Música.

Pastoral

Recadastramento em Vigor

22-Segunda
23-Terça
24-Quarta
25-Quinta
26-Sexta
27-Sábado
28-Domingo

Atos 13:16-41
Atos 13:42-14:7
Atos 14:8-28
Atos 15:1-35
Atos 15:36-16:15
Atos 16:16-40
Atos 17:1-34

Paulo L. e Nelson.
Edina Gadelha.
Robertina.
Tânia Lobo, Alice e
Vanessa.
André, Débora G. e Larissa.
Maria Consuelo e Deraldo.
Josy, Daniel e Ricardo.
Magali S. e Paulo José.
Nelson S. e Elias V.
Nadir V. e Maria Clara M.
Sebastião Júnior, Paulo de
Tarso, Elias V. e Marcelo M.

I Reis 22:1-54
II Reis 1:1-2:25
II Reis 3:1-4:17
II Reis 4:18-5:27
II Reis 6:1-7:20
II Reis 8:1-9:13
II Reis 9:14-10:31

Salmo 138:1-8
Salmo 139:1-24
Salmo 140:1-13
Salmo 141:1-10
Salmo 142:1-7
Salmo 143:1-12
Salmo 144:1-15

Provérbios 17:17-18
Provérbios 17:19-21
Provérbios 17:22
Provérbios 17:23
Provérbios 17:24-25
Provérbios 17:26
Provérbios 17:27-28

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!

Depois da primeira etapa do recadastramento, consideramos positiva a resposta
obtida dos membros da PIBS, que de pronto fizeram o seu recadastramento, sem exitar
e sem se opôr. Creio que houve um entendimento dessa necessidade de atualização dos
dados, bem como, de obter uma resposta de alguns, que por anos a fio, não se
correspondiam com a Igreja.

O Recadastramento entrou na sua segunda etapa e tem vigência por dois anos.
Neste caso, encerra-se no dia 26 de março de 2017. Tempo ideal para que os não
recadastrados possam oferecer à igreja a atualização dos seus dados. O que ocorre a
partir de hoje, até aquele dia?

Primeiro, o nosso empenho será para alcançar e persuadir os que não fizeram o
recadastramento, a fazê-lo com alegria. É importante que todos se manifestem sobre o
desejo de permanecerem como membros da PIBS. Vamos considerar ser essa membresia,
um privilégio.

Segundo, proporcionar aos não recadastrados uma reavaliação dos valores e da
importância de serem parte da Igreja, como corpo de Cristo, mas um corpo presente. O
membro da Igreja que sistematicamente está ausente sofre graves prejuízos. As perdas
são físicas e espirituais considerando o que pode fazer e o que vai receber da Palavra.

Que importância tem, em se ter o nome no rol de membros, mas não ser o corpo
vivo? Ter não é igual a ser. Não podemos estar discípulos. Jesus nos convida para
sermos discípulos. Ser é uma questão de vida ou morte. O discípulo é alguém que
permanece diariamente com Cristo. Foi Jesus quem disse: “Permanecei em mim.”

O ingresso do membro na igreja é uma expressão prática de unidade, de
concordância, de parceria com o projeto de Deus. O não ingresso é fragmentação, é
desconectar e ficar independente. Deus nos usa apesar desses desencontros, mas
tenho dificuldade de crer que ele aprova esse comportamento desagregador.

O recadastramento está em vigor, aproveite e faça o seu. Integre-se, aceite ser
PIBS, dê o seu nome, seus esforços, seus talentos e aplique o seu dom na causa do
Mestre; incrivelmente você estará dizendo que aceita estar próximo uns dos outros.

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                           “Ajuntamento” e “Igreja”
Momento de Intercessão

Leitura Bíblica  Atos 4:32-35

Consagração de Dízimos e Ofertas “Jesus, Pastor Amado - 566 HCC”
Oração
EXPEDIENTE

ORDEM DO DIA

Leitura e Aprovação da Ata Anterior
ENCERRAMENTO

Canto Congregracional “Descansarei”

Oração
Poslúdio                                                                                    Instrumental

Processional                                                                              Instrumental

Saudações e Boas Vindas

Ministério de Comunicações É notícia na PIBS

Prelúdio Instrumental

Oração de Intercessão

Canto Congregacional “Aqui Viemos Te Adorar”

Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas

Participação Musical Coro da PIBS

Momento Missionário

Tema: “Fiéis Unidos em Multiplicação”

Divisa: "E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo

transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros." (II Tm 2:2)

Hino “Levanta a Tua Voz e Anuncia - 536 HCC”

Momento de Intercessão Missionária

Recitativo Bíblico Salmo 117

Canto Congregacional “Aleluia, Hosana”, “Bendito Seja Sempre o Cordeiro ” e “Ele é Exaltado”

Oração de Dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 04 a 07 anos)

Participação Musical Coro da PIBS

Texto Bíblico I Timóteo 2:2

Mensagem         “Anuncie a Salvação” Pr. Washington Luiz da Silva

Canto Congregacional “Graça de Deus, Infinto Amor - 291 HCC”

Oração

Poslúdio Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19hManhã - 10h25min

“Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e
bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um” (Atos 2:44-45).

1. Pela Conferência Missionária
2. Pelo Projeto Gabu
3. Pela salvação das pessoas dos nossos relacionamentos.

TODOS:

DIRIGENTE:

MULHERES:

TODOS:

Da multidão dos que criam, era um só o coração e uma só a alma, e ninguém dizia que
coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns.

Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor
Jesus, e em todos eles havia abundante graça.

Pois não havia entre eles necessitado algum; porque todos os que possuíam terras
ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e o depositavam aos pés
dos apóstolos.

E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade.

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.

2- Minha alma está segura em Ti.
Sabe bem que em Cristo firme está .

Se o trovão e o mar se erguendo vêm, Sobre a tempestade eu voarei.
Sobre as águas Tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus!

1- Cobre-me com Tuas mãos.
Com poder vem me esconder, Senhor.

Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo
fosse salvo por meio dele. (Jo 3:17)

“Louvai ao Senhor todas as nações, exaltai-o todos os povos. Porque a sua benignidade é grande
para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor.”

“E o que de mim ouviste diante de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam
idôneos para também ensinarem os outros.”

1. Pela vida dos missionários José Roberto e Adélia do Projeto Cristolândia DF.
2. Pela vida do pastor Jorge Raul Quercia, e do projeto Capelania Hospitalar DF.
3. Para que sejamos usados como instrumentos para anunciar no Planalto Central o evangelho.



“Ajuntamento”

“Igreja”

“Jesus, Pastor Amado - 566 HCC”

“Descansarei”

Manhã - 10h25min
“Aqui Viemos Te Adorar”

“Levanta a Tua Voz e Anuncia - 536 HCC”

“Aleluia, Hosana”

“Bendito Seja Sempre o Cordeiro - 80 HCC”

“Ele é Exaltado”

“Graça de Deus, Infinito Amor - 291 HCC”

Noite - 19h

1- Jesus,  Pastor amado, contempla-nos aqui;
concede que sejamos um corpo só em ti.
Intrigas e contendas queremos evitar
e em paz nós desejamos teu culto celebrar.

2- Pois, sendo resgatados por ti, ó Salvador,
queremos ser unidos por um fraterno amor,
humildes perdoando as faltas de um irmão,
os fracos ajudando com branda compaixão.

3- Jesus, querido Mestre, ensina-nos a amar,
seguindo o teu exemplo, perfeito e singular.
Oh, quanto carecemos do auxílio teu, Senhor,
a fim de que vivamos unidos em amor!

4- Se tua igreja toda andar em santa união,
então será bendito o nome de "cristão".
Aquilo que pediste em nós se cumprirá
e assim o mundo inteiro a ti conhecerá.

2- Minha alma está segura em Ti.
Sabe bem que em Cristo firme está .

Se o trovão e o mar se erguendo vêm, Sobre a tempestade eu voarei.
Sobre as águas Tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus!

1- Cobre-me com Tuas mãos.
Com poder vem me esconder, 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.

Aqui viemos te adorar, ó Cristo
e proclamar o teu poder;
nos levantamos para o teu louvor,
Senhor Jesus, Rei Salvador.

Aqui viemos por amor, ó Cristo,
aceita a nossa adoração;
que a nossa vida no altar de Deus,
confirma a nossa oração.

Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus,
soberano, Rei dos reis, na cruz venceu a morte e o pecado destruiu;
com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou.

Aleluia, Hosana. Glórias ao Cordeiro. Nós Te adoramos
e a Ti celebramos com ações de graça, danças e alegria,
pois convém louvar-Te, ó, Senhor. (2x)

Das trevas trouxe-nos pra Tua luz. Para contigo reinar.
Livre acesso nós temos ao pai, por Teu sangue, ó Jesus.

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.

1- O clamor de um mundo novo cresce em nossa direção;
é a voz do nosso povo sem a paz no coração.

3- Bens e vidas colocados no altar do Salvador,
por Jesus multiplicados, serão bênçãos do amor.

2- Para o mundo triste e aflito levantemos nossa voz
por Jesus Senhor bendito, que na cruz sofreu por nós.

Levanta a tua voz e anuncia a mensagem do perdão;
compartilha com alegria: Cristo salva e dá paz ao coração.

Vem e sopra sobre nós teu sopro,
reunidos neste ajuntamento,
honra e santifica este momento
com a tua Igreja que é teu povo.

Faz teu rio de paz correr no meio
destes que por fé vêm bendizer-te
e a uma voz oferecer-te
seus louvores, súplicas e anseios.

Tu és o Senhor de toda glória,
Hoje e sempre como foste outrora,
no correr da história revelando o teu amor
Deus, bendito Rei e Salvador. (bis)

 1. Graça de Deus, Infinito Amor
Graça de Deus, infinito amor,
graça maior que todo o meu mal!
Lá no Calvário, meu Salvador
prova me deu desse amor real.

Graça, graça,
fonte de paz, de perdão e amor!
Graça, graça,
graça de Deus para o pecador!

 3. Graça insondável é dom de Deus
a quem em Cristo somente crê.
Se tu desejas chegar aos céus,
em Jesus Cristo põe tua fé.

2. Todas as manchas do meu pecar
não poderei jamais esconder;
pode Jesus me purificar
e como a neve me embranquecer.

Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu, eu louvarei.
Ele é exaltado, pra sempre exaltado seu nome louvarei.

Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar, terra e céu glorifiquem seu santo nome.
Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu ( aleluia)


