Informativo
ANIVERSARIANTES: 28- Letícia Daiana
de Queiroz Almeida Pessoa; 30- Wellington
da Silva Patriarca; 01- Albertina de Souza
Araújo, Josiane Rodrigues Sobrinho, Maria
Lúcia Henrique da Silva. Casamento: 29Alexandra e Didiêr Max; 30- Rosalee e
Ismeraldo; 01- Nelson e Cícera. Parabéns!

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.

MCA: informamos às irmãs que hoje haverá
reunião às 18h, na PIBS.

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.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

informamos aos irmãos integrantes do
Departamento Infantil que haverá reunião
dia 05/07 às 18 horas, na sala de reunião
da PIBS.

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.

Leitura Bíblica da Semana
II Reis 10:32-12:21
II Reis 13:1-14:29
II Reis 15:1-16:20
II Reis 17:1-18:12
II Reis 18:13-19:37
I Reis 20:1-22:2
II Reis 22:3-23:30

Atos 18:1-23
Atos 18:24-19:12
Atos 19:13-41
Atos 20:1-38
Atos 21:1-16
Atos 21:17-36
Atos 21:37-22:16

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

145:1-21
146:1-10
147:1-20
148:1-14
149:1-9
150:1-6
1:1-6

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

18:1
18:2-3
18:4-5
18:6-7
18:8
18:9-10
18:11-12

Escala de Serviços
Neste Domingo, 28/06
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 7:

Sinval L. e Alex P.
Andreia Santos.
Neuzanira.
Tania Naves e
Alice.
¨Culto Infantil 1 a 3: Fenanda, Mada e Caio.
¨Diáconos:
Joaquim e Evenita.
¨Informática:
Norton, Valdivino e Mayara.
¨Introdução:
Peterson e Telma Guedes.
¨Motoristas:
Alex P. e Sinval.
¨Recepção:
Sílvio e Sebastião Calácia.
¨Segurança:
Izaque André, Eduardo A.,
Clesson. e Paulo José.

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

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA
2016: os preparativos para o

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!
29-Segunda
30-Terça
01-Quarta
02-Quinta
03-Sexta
04-Sábado
05-Domingo

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

DEPARTAMENTO INFANTIL:

No Próximo Domingo, 05/07
Wellington S. e Alessandro C.
Karina Mondianne.
Leticia.
Karina Mondianne e
Vanessa.
Fernanda, Débora G. e Emília.
Valdivino D. e Maria Alves.
Daniel, Camylla e Jozy.
Magali S. e Paulo José.
Israel B. e Elias V.
Gleslia P. e Tania S.
Marcos Gomes, Hudson Teles e
Ricardo Valverde.

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.
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS -JUNHO DE 2015

Boletim Dominical
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Ano XXXIV - Nº26

O Princípio da Visitação
Experiências e relatos confirmam a importância da visitação. Muitos crentes
compartilhando o seu testemunho a respeito do seu crescimento, indicam uma ou duas
pessoas de vidas espirituais que os ajudaram a crescerem em Cristo, enquanto lhes
ministravam na visitação.
Um dos segredos do crescimento da igreja é a visitação imediata aos recémchegados. Amizades são cultivadas através das visitas e atendimentos são dados para
suprir as necessidades das pessoas.
Herb Miller, disse em seu livro “A Igreja Magnética”: “Nenhum outro fator faz
diferença maior no crescimento anual do número de membros do que uma visita
imediata à casa daqueles que comparecem pela primeira vez ao culto...”.
A visita possibilita conhecer melhor as necessidades das pessoas. Elas têm
necessidade de compartilhar as suas faltas, relatar os seus problemas de modo que
possam obter alívio emocional e ajuda espiritual em meio às tentações e crises diárias.
A visita ajuda a manter a harmonia e a comunhão na igreja. Muitos problemas
surgem dos “pequenos nadas” e uma visita abre caminho à reconciliação para esse
problema e ao entendimento esperado. Também, a visita é o método certo e seguro para
aumentar a assistência aos cultos, na igreja.
Os resultados das visitas que fluem de razões puras podem ser lentos, mas o
interesse demonstrado da igreja para com as pessoas, quase sempre produz um interesse
recíproco pela igreja. Isso é fruto de visitas feitas com profundo interesse e amor.
Por esse e outros fatores, desejamos levantar membros da igreja, homens e
mulheres de todas as idades, para serem treinados para ministrarem às pessoas uma
palavra de graça, de estímulo, de vitória de Deus para a vida, num momento de visitação,
onde os visitados estão.
Quando a igreja exala visitadores, ela inala pessoas restauradas, abençoadas,
convertidas, desta forma, a igreja cresce! Então, por que ficar de fora desse
empreendimento? Participe do processo de Integração de Novos Crentes e aprenda a
fazer o estudo através das cartas para o novo convertido! Seja um visitador por
excelência! Fale com o seu pastor sobre o seu interesse.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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Sobradinho, 28 de junho de 2015.

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

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

Instrumental

“Eu Te Louvarei” e “Eu Me Alegro em Ti”
Salmo 118:14-16,24

DIRIGENTE: O SENHOR é minha força e meu cântico; ele é minha salvação.
TODOS:

Nas moradas dos justos, há um alegre cântico de vitória; a mão direita do SENHOR
age com poder.

HOMENS:
TODOS:

A mão direita do SENHOR é exaltada, a mão direita do SENHOR age com poder.
Este é o dia que o SENHOR fez; vamos regozijar-nos e alegrar-nos nele.

Momento de Intercessão

Prelúdio

Instrumental

“Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos
membros uns dos outros.” (Romanos 12:5)

Oração de Intercessão
Canto Congregacional

“Aliança”

Oração

Visitantes, Bens e Vidas

Participação Musical

Coro Feminino

Momento Missionário
Tema:

“Fiéis Unidos em Multiplicação”

Hino

1- Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem; nem falsa paz, ou vão prazer,
porquanto o salvo tem eterna paz no Salvador, por desfrutar o seu amor.
Vivo feliz com Cristo, ele me satisfaz. Com esse amor do Redentor, agora estou contente.
2- Do mundo as honras para mim perderam seu valor. Já tenho a paz divina, enfim,
servindo ao meu Senhor. E mais feliz, então, serei ao ver a glória do meu Rei.
3- Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem véu,
de quem me resgatou, desejo só aqui viver de um modo que lhe dê prazer.

Joseane de Oliveira
M.M. Renan Guedes Hart
“Aclame ao Senhor”

“Levanta a Tua Voz e Anuncia - 536 HCC”

Momento de Intercessão Missionária
1. Pelo sustento físico e espiritual do Pr. Valdeir Contaifer e dos Voluntários no Projeto do Vale do
Amanhecer.
2. Que o templo Batista no Vale do Amanhecer seja a referência espiritual naqueles lares.
3. Pelo projeto da compra do terreno e da construção do templo no Vale do Amanhecer.

Canto Congregacional

Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder, majestade e louvores ao Rei.
Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome.
Alegre te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre Te amarei.
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim.

“Amor Maior”,“Quebrantado”e“Vim Para Adorar-Te”

Oração de Dedicação ao Culto Infantil

(Crianças de 04 a 07 anos)

Participação Musical

Coro Feminino

Texto Bíblico

I Co 12: 14-27

Mensagem

“A Analogia do Corpo”

Canto Congregacional

Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor.
Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor.
Com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre Te adorarei.

Oração
Poslúdio

É notícia na PIBS

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

“Agora Estou Contente - 319 HCC”

Oração
Participação Musical
Mensagem
Canto Congregracional

Ministério de Comunicações

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

1. Louvar a Deus pelo Seu poder.
2. Agradecer a Deus por ser a nossa esperança.
3. Pedir a Deus para que confiemos mais no seu poder.

Consagração de Dízimos e Ofertas

Instrumental

Saudações e Boas Vindas
É notícia na PIBS
Instrumental

“O SENHOR é a minha força e o meu cântico; ele se tornou a minha salvação; ele é o meu Deus,
portanto, eu o louvarei; é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei.” (Êxodo 15:2)

Canto Congregacional
Leitura Bíblica

Processional

Pr. Washington Luiz da Silva
“Jesus, Pastor Amado - 566 HCC”

1- Jesus, Pastor amado, contempla-nos aqui; 3- Jesus, querido Mestre, ensina-nos a amar,
concede que sejamos um corpo só em ti.
seguindo o teu exemplo, perfeito e singular.
Intrigas e contendas queremos evitar
Oh, quanto carecemos do auxílio teu, Senhor,
a fim de que vivamos unidos em amor!
e em paz nós desejamos teu culto celebrar.
2- Pois, sendo resgatados por ti, ó Salvador,
4- Se tua igreja toda andar em santa união,
queremos ser unidos por um fraterno amor,
então será bendito o nome de "cristão".
humildes perdoando as faltas de um irmão,
Aquilo que pediste em nós se cumprirá
os fracos ajudando com branda compaixão.
e assim o mundo inteiro a ti conhecerá.

Oração
Instrumental

Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min
“Eu Te Louvarei, Meu Bom Jesus”
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.
“Eu Me Alegro 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:
Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.
Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:
“Agora Estou Contente - 319 HCC”
1- Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem; nem falsa paz, ou vão prazer,
porquanto o salvo tem eterna paz no Salvador, por desfrutar o seu amor.
Vivo feliz com Cristo, ele me satisfaz. Com esse amor do Redentor,
agora estou contente.
2- Do mundo as honras para mim perderam seu valor. Já tenho a paz divina, enfim,
servindo ao meu Senhor. E mais feliz, então, serei ao ver a glória do meu Rei.
3- Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou e veja a face já sem véu,
de quem me resgatou, desejo só aqui viver de um modo que lhe dê prazer.
“Aclame ao Senhor”
Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor.
Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor.
Com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre Te adorarei.
Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos.
Poder, majestade e louvores ao Rei.
Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome.
Alegre te louvo por Teus grandes feitos,
firmado estarei, sempre Te amarei.
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim.

Noite - 19h
“Aliança”
Como é precioso irmão, estar bem junto a ti.
E juntos lado a lado, andarmos com Jesus.
E expressarmos o amor, que um dia Ele nos deu.
Pelo sangue do calvário. sua vida trouxe a nós.

Aliança no Senhor, eu tenho com você.
Não existem mais barreiras em meu ser.
Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar.
E para te pedir; perdoa-me irmão.

Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus.
Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus.

“Levanta a Tua Voz e Anuncia - 536 HCC”
1- O clamor de um mundo novo cresce em nossa direção;
é a voz do nosso povo sem a paz no coração.
Levanta a tua voz e anuncia a mensagem do perdão;
compartilha com alegria: Cristo salva e dá paz ao coração.
2- Para o mundo triste e aflito levantemos nossa voz
por Jesus Senhor bendito, que na cruz sofreu por nós.
3- Bens e vidas colocados no altar do Salvador,
por Jesus multiplicados, serão bênçãos do amor.

“Amor Maior”
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)

“Quebrantado”
Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou.
Do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar.
O meu Salvador na cruz mostrou
o amor do Pai, o Justo Deus.
Pela cruz me chamou.
Gentilmente me atraiu
e eu, sem palavras, me aproximo,
quebrantado por seu amor.
Imerecida vida, de graça recebi.
Por sua cruz da morte me livrou.
Trouxe-me à vida. Eu estava condenado,
mas agora pela cruz eu fui reconciliado.
Impressionante é o seu amor.
Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel.

“Vim para Adorar-Te”
Luz do mundo vieste a terra,
Pra que eu pudesse te ver.
Tua beleza me leva a adorar-te,
quero contigo viver.

Eterno rei, exaltado nas alturas.
Glorioso nos céus.
Humilde vieste à terra que criaste
e por amor pobre se fez.

Vim para adorar-te, vim para prostar-me.
Vim para dizer que és meu Deus.
És totalmente amável, totalmente digno,
tão maravilhoso para mim

Eu nunca
dos meus
Eu nunca
dos meus

saberei o preço,
pecados lá na cruz.
saberei o preço,
pecados lá na cruz.

