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COSTELÃO PIBS: já estamos vendendo
o ingresso para o “Costelão PIBS”. Adquira
logo o seu na secretaria ou com os irmãos
do Coro Masculino. Lembrando que não
serão vendidos ingressos no dia. Aproveite
e compre logo o seu e de sua família. Todo
o valor arrecadado será revertido para o
Projeto GABU.

CELEBRAÇÃO DA CEIA: no próximo
domingo, dia 26/07, no culto da manhã,
teremos a Celebração da Ceia do Senhor.

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.

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 19/07 No Próximo Domingo, 26/07 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:

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, 19 de julho de 2015.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXIV - Nº29

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: 19- João Cláudio
Vieira Lins;20- Antônia Alves de Oliveira,
Jeferson Costa Lima de Oliveira; 21- Raquel
Monteiro Gomes; 22- Daniel de Lima Sousa
Bezerra; 23- Aramis Ribeiro Motta; 24- Jorge
Veloso Barbosa. Casamento: 24- Aramis e
Rejaine. Parabéns!

CULTO DE ORAÇÃO: ocorre sempre nas
quartas-feiras. Participe desse momento e
invista no seu crescimento espiritual. Aprenda
sobre “Mandamentos Recíprocos”.

OFERTA ESPECIAL: apoie a Conferência
Missionária dando uma oferta especial no dia
02/08, que será destinada para os trabalhos da
Conferência.

SEMINÁRIO MULTIPLIQUE: a JMN
estará realizando o Seminário Multiplique nos
dias 21 a 23 de julho, na Igreja Batista
Esperança em Taguatinga. Último dia para
inscrições, segunda-feira, dia 20/07. Inscrições
gratuitas pelo telefone: 3349-5665.
Participem!

Pastoral

Por que Insistir?

20-Segunda
21-Terça
22-Quarta
23-Quinta
24-Sexta
25-Sábado
26-Domingo

Daniel F. e Clesson.
Edina Gadelha.
Débora Nascimento.
Não haverá classe.

André, Débora G. e Caio.
Edson e Eufrosina.
Claudio, Daniel Valdivino.
Olinda Machado e Peterson.
Paulo José e Elias Vicente.
Moacir Santos e Angélica F.
Dájames, Valmi, Antonio e
Daniel Ferreira.

I Crônicas 26:12-27:34
I Crônicas 28:1-29:30
II Crônicas 1:1-3:17
II Crônicas 4:1-6:11
II Crônicas 6:12-8:10
II Crônicas 8:11-10:19
II Crônicas 11:1-13:22

Romanos 4:13-5:5
Romanos 5:6:21
Romanos 6:1-23
Romanos 7:1-13
Romanos 7:14-8:8
Romanos 8:9-21
Romanos 8:22-39

Salmo 14:1-7
Salmo 15:1-5
Salmo 16:1-11
Salmo 17:1-15
Salmo 18:1-15
Salmo 18:16-36
Salmo 18:37-50

Provérbios 19:17
Provérbios 19:18-19
Provérbios 19:20-21
Provérbios 19:22-23
Provérbios 19:24-25
Provérbios 19:26
Provérbios 19:27-29

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!

Jefferson G. e Caio Guedes.
Andreia Santos.
Maria das Graças.
Carolina e
Maria Clara.
Fernanda, Ana e Larissa.
Isaque André e Norma Maria.
Norton, Ricardo e Daniel.
Paulo José e Wellida.
Alessandro e Sinval.
Valmi Vieira e Maria Clara.
Daniel, Fernando Bulhões e
Wallace.

É simples! Tenho o propósito de persuadir os crentes a desfrutar de outros
momentos com Deus e com outros irmãos. No entanto, temo pelo distanciamento
voluntário e sistemático de uma representação dos membros, que escolhem ser ausentes
dos cultos das quartas-feiras.

Entendo que muitos procuram uma resposta para o sucesso da vida cristã, por
meio de atalhos, que são caminhos mais curtos e sem esforço espiritual para usufruir da
graça, da bondade e do serviço de Deus para conosco, sem que se exercite ou trabalhe
um pouquinho mais.

Insisto em que precisamos priorizar em nossa agenda o culto de quarta-feira,
porque só de domingo a domingo e “olhe lá”, não é suficiente para suportar a pressão
do mundo, as tentações, as influências negativas e viver a alegria do corpo de Cristo.

Encontramos muitas razões para justificar o não virmos aos cultos das quartas.
Mas insisto e afirmo que a sua disposição em colocar o seu rosto firmemente diante do
espelho da Palavra de Deus, num momento como esse, em que estamos estudando
sobre “Mandamentos Recíprocos”; algo de novo poderá acontecer e teremos a mente
transformada conforme Rm 12.1-2.

A melhor coisa que pode acontecer conosco depois de recebermos a salvação
em Jesus Cristo, é andar Nele. Para tanto, precisamos aprender a estudar a Palavra
todos os dias. Ainda estamos muito longe dessa meta. Pense nisso! Tente rever o seu
conceito sobre o culto de quarta e criar para você mesmo uma nova oportunidade de
crescimento.

Insisto que quanto mais tempo, quanto maior a devoção, quanto mais
aproveitamento das oportunidades de estudar a Bíblia, mais o Espírito Santo vai moldar
o nosso caráter levando-nos mais próximos da imagem de Cristo; seremos marcados
pelo poder de Deus e transformados no corpo, a igreja, que Ele sonhou edificar na terra.

Por que insisto? Porque conhecemos a igreja quando ora. Alguns já diziam
que conhecemos a igreja pelos cultos das quartas-feiras. Tenho priorizado esse
momento, por ser ele seletivo, mais difícil de frequentá-lo considerando o trabalho da
semana, trânsito, cansaço. Contudo, é importante que sejamos unidos no pensamento
sobre esse momento de estudarmos a palavra de Deus.

De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva



Processional                                                                              Instrumental

Saudações e Boas Vindas

Ministério de Comunicações É notícia na PIBS

Prelúdio “Santo é o Senhor” e “Grande Senhor”

Leitura Bíblica Romanos 11: 33-36

Momento de Oração

Dedicação de Dízimos e Ofertas “Saudai o Nome de Jesus - 56 HCC”

Oração

EXPEDIENTE

ORDEM DO DIA

ENCERRAMENTO
Canto Congregacional “Deus é Fiel”
Oração
Poslúdio                                                                                    Instrumental

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

Oração de Intercessão
Canto Congregacional “É Tua Graça”
Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Coro Masculino
Leitura Bíblica João 17:20-23; I Co 12:27

Momento de Intercessão

Canto Congregacional “Vem, Esta é a Hora”, “Abra os Olhos” e “Eterno Amor”
Oração
Participação Musical Coro Masculino
Texto Bíblico Romanos 12:4-5

Mensagem     “Membros Uns dos Outros” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Qual Adorno Desta Vida - 569 HCC”
Oração
Poslúdio Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19hManhã - 10h25min

TODOS:

DIRIGENTE:

TODOS:

Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus! Quão
insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos!

Por que quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro?Ou
quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado?

Porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas; glória, pois, a ele eternamente.
Amém.

Leitura e aprovação da Ata anterior

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.

“Da multidão dos que criam, era um só 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... e em todos eles havia

imensa graça.” (Atos 4:32-33b)

DIRIGENTE:

TODOS:

MULHERES:

DIRIGENTE:

E não rogo somente por estes, mas também por aqueles quepela tua palavra hão de
crer em mim;

Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti; que também eles
sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que
a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um.

Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo
conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a
mim.

Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente seus membros.

1. Pela unidade dos membros da PIBS.
2. Que o Espírito Santo quebrante os nossos corações para que tenhamos necessidade de ser parte

uns do outros.
3. Para que cada um desempenhe o seu papel no corpo de Cristo.

“Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma
função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros

uns dos outros.”

1- Saudai o nome de Jesus.
Arcanjos, vos prostrai.
O Filho do glorioso Deus,
com glória coroai.
O Filho do glorioso Deus,
com glória coroai.

2- Ó escolhida geração
do bom, eterno Pai,
o grande autor da salvação,
com glória coroai.
O grande autor da salvação,
com glória coroai.

3- Ó perdoados por Jesus,
alegres adorai.
O Deus de paz, o Deus de luz,
com glória coroai.
O Deus de paz, o Deus de luz,
com glória coroai.

4- Ó tribos, raças e nações,
ao Rei divino honrai.
A quem quebrou os vis grilhões,
com glória coroai.
A quem quebrou os vis grilhões,
com glória coroai.

1. Oração de adoração a Deus.
2. Pela Conferência Missionária.
3. Pelo Seminário Multiplique.



“Santo é o Senhor”

“Grande é o Senhor”

“Saudai o Nome de Jesus - 56 HCC”

“Deus é Fiel”

Manhã - 10h25min
“É Tua Graça”

“Vem, Esta é a Hora”

“Abra os Olhos do Meu Coração”

“Eterno Amor”

“Qual Adorno Desta Vida - 569 HCC”

Noite - 19h

Deus é fiel, é fiel
Acima de todas as coisas eu sei,
Eu sei que meu Deus é fiel.

E encherá de alegria os meus lábios
E o meu coração de louvor.
Assim, vou descansar, sim, eu vou confiar
no seu grande e imenso amor.

Em meio aos muitos problemas,
Em meio as lutas sem fim,
Por entre muitos dilemas
Que se apresentam prá mim.

As vezes eu posso passar
Uma noite inteira a chorar
Mas sei que meu Deus, logo pela manhã,
Fará novamente o sol brilhar.

É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida.
Por teu sangue tenho acesso a tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus.

Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta.
 Favor imerecido, do céu, do céu pra mim.

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.

4- Não te irrites, mas tolera
     com amor, com amor.
    Tudo sofre, tudo espera
     pelo amor, pelo amor.

Desavenças e rancores
não convém a pecadores,
não convém a pecadores
salvos pelo amor.

5- Pois, irmão, ao teu vizinho
    mostra amor, mostra amor.
    O valor não é mesquinho
    deste amor, deste amor.
    O supremo Deus nos ama,
    Cristo para os céus nos chama,
    Cristo para os céus nos chama,
     onde reina o amor.

3- Mesmo quando for custoso,
     nutre amor, nutre amor.
     Ao irado e mui furioso
     mostra amor, mostra amor.

 Não te dês por insultado,
 mas responde com agrado,
 mas responde com agrado,
 vence pelo amor.

1- Qual o adorno desta vida?
É o amor, é o amor.
Alegria é concedida
pelo amor, pelo amor.
É bondoso, é paciente,
não se torna maldizente,
não se torna maldizente
este meigo amor.

2- Com suspeitas não se alcança
     doce amor, doce amor.
     Onde houver desconfiança,
     ai do amor, ai do amor!
     Pois mostremos tolerância;
     muitas vezes a arrogância,
     muitas vezes a arrogância
     murcha e mata o amor.

4- Quero Te ver, quero Te ver
Eu quero Te tocar,
eu quero Te abraçar
Quero te ver

1- Abra os olhos do meu coração
Abra os olhos do meu coração
Quero Te ver, quero Te ver, Senhor

2- Exaltado e bem alto,
    brilhando a luz da tua glória
    Derrame teu amor e poder,
    pois Tu és Santo, Santo, Santo (2x)

3- Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo,
quero Te ver

Abro mão do que sou
Meus desejos eu dou
Quero em tudo, Senhor Te adorar
Mais que fama e poder
Quero Te conhecer, Senhor

Não há ouro ou bens
Nem riquezas também
Que me afastem do Teu coração
Nem amor por alguém
Poderá me afastar de Ti

Jesus
Incomparável amor
Que me resgatou
Mestre
Hoje e pra sempre
Tua face eu buscarei

O que eu sou
Coloco aos Teus pés
Diante da Tua glória eu me humilharei
Vou encontrar o que precisar
Em Teu eterno amor
Em Teu eterno amor

Por toda a eternidade
Tu serás coroado com louvor!
Teu nome é  exaltado,
Sempre  magnificado com louvor.
Grande Senhor!

Das alturas do céu, do profundo mar.
Dos limites da terra, louvamos-te.
Com todo o coração, todo povo e nação
Todos num só clamor, louvando o  Senhor

Santo é o Senhor
Deus Poderoso
Tua glória enche a Terra.

A Ti erguemos as mãos
nos prostramos em adoração.
Te louvamos, Rei e Senhor
Jesus, excelso Tu és.

1- Saudai o nome de Jesus.
Arcanjos, vos prostrai.
O Filho do glorioso Deus,
com glória coroai.
O Filho do glorioso Deus,
com glória coroai.

2- Ó escolhida geração
do bom, eterno Pai,
o grande autor da salvação,
com glória coroai.
O grande autor da salvação,
com glória coroai.

3- Ó perdoados por Jesus,
alegres adorai.
O Deus de paz, o Deus de luz,
com glória coroai.
O Deus de paz, o Deus de luz,
com glória coroai.

4- Ó tribos, raças e nações,
ao Rei divino honrai.
A quem quebrou os vis grilhões,
com glória coroai.
A quem quebrou os vis grilhões,
com glória coroai.


