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SOLICITAÇÃO: as Mensageiras do Rei
estão precisando de gravatas largas. Os
irmãos que puderem doar, favor procurar
as irmãs Luzia e Léia até quarta, dia 05/08.

COSTELÃO PIBS: no dia 08 de agosto
será o nosso costelão, em prol do Projeto
Gabu, em Guiné Bissau. Lembrando que
hoje é o útlimo dia para adquirir seu convite.
Venham saborear o mais autêntico
“Costelão Fogo de Chão”. Adquira o seu
convite na secretaria ou com os irmãos do
Coro Masculino.

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, 02/08 No Próximo Domingo, 09/08 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, 02 de agosto de 2015.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXIV - Nº31

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: 01- Ivone Naves;
02- Claudinei Ferreira Motta; 04-Eufrosina
Carvalho Monte Negro, Nathália Freitas
Nascimento; 06-  Gislaine Santana Santos; 07-
Paulo de Souza Lôbo; 08- Gabriela
Nascimento Correia. Casamento:  02-
Givanildo e Débora; 04- Paulo e Tânia Lôbo.
Parabéns!

AGRADECIMENTO: a PIBS agradece aos
missionários: Carmen Lígia, Pr. Igor Shimura
e Pr. Maurício Tejada pela participação na
Conferência Missionária Atos 1:8 de 2015.

OFERTA ESPECIAL: apoie a Conferência
Missionária dando uma oferta especial neste
domingo, que será destinada para os trabalhos
da Conferência.

CURSO LIVRE DE MÚSICA: quer
aprender música? O Curso Livre de Música
da PIBS está oferecendo os curso de piano,
violino, clarineta, violoncelo e canto.
Informações na secretaria da PIBS.

Pastoral

Um Povo em Missão

03-Segunda
04-Terça
05-Quarta
06-Quinta
07-Sexta
10-Sábado
11-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 Crônicas 30:1 - 31:21
II Crônicas 32:1-33:13
II Crônicas 33:14-34:33
II Crônicas 35:1-36:23
Esdras 1:1-2:70
Esdras 3:1-4:24
Esdras 5:1-6:22

Salmo 25:1-15
Salmo 25:16-22
Salmo 26:1-12
Salmo 27:1-6
Salmo 27:7-14
Salmo 28:1-9
Salmo 29:1-11

Paulo Lôbo e Nelson.
Karina Mondiane.
Euza.
Karina Mondianne e
Vanessa.
Fernanda, Mada e Emília.
Joaquim e Ivone Naves.
Josy, Mayara e Daniel.
Eduardo A. e Caroline A.
Samuel Mendes e Franquisnei L.
Sebastião C. e Ana Freitas.
Sebastião C., Ariovaldo e
Nelson.

Romanos 15:1-21
Romanos 15:22-16:7
Romanos 16:8-27
I Coríntios 1:1-17
I Coríntios 1:18-2:5
I Coríntios 2:6-3:4
I Coríntios 3:5-23

Provérbios 20:13-15
Provérbios 20:16-18
Provérbios 20:19
Provérbios 20:20-21
Provérbios 20:22-23
Provérbios 20:24-25
Provérbios 20:26-27

O amor é o poder da igreja para o mundo. O resultado desse amor é que ele
desencadeia um desprendimento, uma força, uma disposição radical que transforma a
vida dos servos de Deus. Por sua vez, estes passam a fazer coisas extraordinárias, como
nunca antes vistas e estas coisas são caracterizadas por conquistas, comissionamento,
envio de vocacionados, dedicação de vidas, ofertas, intercessão. Isto é a obra
missionária!

O amor por missões leva-nos a executar uma tarefa primordial da igreja: “lutar
contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal” que dominam, cativam, aprisionam, oprimem milhares
e milhares ao redor do mundo, a começar dos nossos relacionamentos.

A missão da igreja é missão para alcançar a todos. Somente o amor por missões
nos desviará de sermos um clube cristão, uma sociedade de amigos, de fazer do templo
para os cultos uma lugar de refugio das lidas e perturbações que sofremos no dia a dia.
É ordem de Jesus que sejamos uma igreja para fora, para onde as pessoas estão.

Enquanto igreja, temos uma natureza missionária e essa afirmação se evidencia
na orientação divina, de que nos tornemos testemunhas que proclamam a graça salvadora
do Senhor Jesus Cristo, para que o mundo creia. Essa visão operando na vida de cada
membro da PIBS fará de nós um povo em missão.

O povo de Deus existe para o mundo. Fomos enviados para falar-lhe do amor.
Jesus disse: “eu vos envio...”. Significa que nós estamos em movimento diário para o
mundo. Por isso, precisamos agregar valores a nossa membresia e depois transitá-la de
membros para discípulos. O discípulo é alguém que sacrifica a própria vida para que
pessoas sejam redimidas e salvas.

Nessa direção, queremos desenvolver uma cultura missionária, de modo
pessoal, imparcial e personalizada. A Conferência Missionária Atos 1:8 surgiu com esse
propósito, porque somos o Corpo de Cristo para o mundo. Então, onde esse Corpo se
encontra? Onde está a igreja de Cristo, enquanto o mundo perece sem Cristo e sem
salvação?

O amor por missões leva-nos a fazer a missão da igreja.

De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

Sinval L. e Alex Pinheiro.
Oliene.
Robertina.
Glaucia e
Rute.
Viviane, Débora G. e Caio.
Adalberto e Raimunda.
Norton, Valdivino e Camylla.
Valdivino e Maria Valdinar.
Paulo Lobo e Elias Vicente.
Tania Souza e Valmi.
Queomides, Wellington S. e
Didier Max.



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

Oração de Intercessão
Canto Congregacional “Reina em Mim” e “Poder do Teu Amor”
Testemunho Pr. Igor Shimura
Leitura Bíblica Lucas 10:1-20
Momento de Intercessão Missionária

Participação Musical Sílvia Letice
Dedicação de Dízimos e Ofertas “Saudai o Nome de Jesus - 56 HCC”

Oração
Mensagem Pr. Maurício Tejada - Peru
Canto Congregacional “Centro da Tua Vontade”

Oração

Poslúdio                                                                                    Instrumental

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

Oração de Intercessão
Canto Congregacional “Agnus Dei ”

Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Coro Escola
Leitura Bíblica Atos 8:1, 4-6,8,12; Mt. 28:19-20

Participação Musical Coro Escola
Momento de Intercessão

Cânticos Congregacionais “Por Estas Razões”, “Nosso Deus é Poderoso” e “ Eterno Amor”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 04 a 07 anos)
Mensagem Missionária Carmen Lígia - Colômbia
Cântico Congregacional “Ide e Pregai”
Agradecimento e Encerramento
Oração
Poslúdio

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19hManhã - 10h25min

 “Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em
Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.” (Atos 1:8)

1. Pelo trabalho Batista no Vale do Amanhecer.
2. Pelo trabalho missionário entre os Ribeirinhos, Nova Colina, Mestre D’Armas.
3. Pela visão Missionária da PIBS.

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.

2- Tu és meu Pai, Senhor. Minha fonte de amor.
Tua palavra me ensina a caminhar.
E mesmo no cair, tua mão me ergue sim.
É tua graça que sustenta o meu coração!

1- Tudo que eu sou e quero ser, Senhor, é para o teu louvor.
Tu és minha prioridade ao me levantar.
Toda minha vida eu quero dedicar diante do teu altar.
Pois eu não consigo prosseguir sem tua luz.

3- Quero viver nos teus planos, te conhecer mais e mais, ó Pai.
E viver no centro da tua vontade!
Revela-te a mim, pois quero ser um vaso moldado por tuas mãos,
que te serve e busca te agradar e seguir os teus caminhos, meu Pastor.

 “Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em
Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.” (Atos 1:8)

DIRIGENTE:

TODOS:

MULHERES:

JUVENTUDE:

TODOS:

Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém;
e todos exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samária.

No entanto os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E
descendo Filipe à cidade de Samária, pregava-lhes a Cristo.

As multidões escutavam, unânimes, as coisas que Filipe dizia, ouvindo-o e vendo os
sinais que operava;Pelo que houve grande alegria naquela cidade.

Mas, quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome
de Jesus, batizavam-se homens e mulheres.

Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do
Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho
mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.

1. Pelo despertamento missionário.
2. Por mais pessoas voluntárias envolvidas em Missões.
3. Agradecer a Deus pela Conferência Missionária.

Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus.
Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus.
Aleluia, santo, santo, é o Senhor Deus poderoso. Digno de louvor, digno de louvor.

Tu és santo, santo.
É o Senhor Deus poderoso,
Digno de louvor. Digno de louvor.  Amém .



“Reina em Mim”

“Poder do Teu Amor”

“Saudai o Nome de Jesus - 56 HCC”

“Centro da Tua Vontade”

Manhã - 10h25min
“Por Estas Razões”

“Nosso Deus é Poderoso”

“Eterno Amor”

“Ide e Pregai”

Noite - 19h

Sobre o meu pensar, tudo que eu falar
Faz-me refletir a beleza que há em Ti.
Tu és para mim mais que tudo aqui.
Vem reinar em mim, Senhor.

Sobre toda a terra Tu és o Rei.
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol.
Uma coisa só meu desejo é:
vem reinar em mim, Senhor.

Reina em mim com Teu poder.
Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus.
Tu és o Senhor de tudo o que sou.
Vem reinar em mim, Senhor.

Senhor, eis-me aqui,
vem transformar meu ser,
no fluir da graça que encontrei em Ti.
Senhor, descobri
que as fraquezas que há em mim
podem ser vencidas no poder do Teu amor.

Junto a Ti, Teu amor me envolve. Atrai-me para ao Teu lado estar.
Espero em Ti e subo como águia, nas asas do Espírito contigo voarei,

no poder do Teu amor.

Face a face quero ver-te, meu Senhor
e conhecer o Amor que habita em mim.
Vem renovar minha mente em Teu querer,
meus dias viverei no poder do Teu amor.

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.

2- Tu és meu Pai, Senhor. Minha fonte de amor.
Tua palavra me ensina a caminhar.
E mesmo no cair, tua mão me ergue sim.
É tua graça que sustenta o meu coração!

1- Tudo que eu sou e quero ser, Senhor, é para o teu louvor.
Tu és minha prioridade ao me levantar.
Toda minha vida eu quero dedicar diante do teu altar.
Pois eu não consigo prosseguir sem tua luz.

3- Quero viver nos teus planos, te conhecer mais e mais, ó Pai.
E viver no centro da tua vontade!
Revela-te a mim, pois quero ser um vaso moldado por tuas mãos,
que te serve e busca te agradar e seguir os teus caminhos, meu Pastor.

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

E por isso te louvo
E por isso te adoro

E por isso eu vivo para falar do teu amor

Poderoso, nunca falhará
maravilhoso Deus!
Mais que buscamos,
mais que pedimos,
grandes coisas faz!

Ressurgiu, e a morte venceu
nosso Deus é poderoso.
Em seu nome vamos vencer
nosso Deus é poderoso.

Deus conosco, nos conduzirá
Jamais nos deixará. (2x)
Deus por nós, quer nos abraçar
Ele nunca falhará. (2x)

Deus conosco, sempre perto está
dando a solução.
Mais que sabemos,
mais que esperamos,
grandes coisas faz.

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

Para que o mundo creia, ide e pregai a Cristo; só nele há perdão, só nele há poder,
para que o mundo creia em Deus.

2- Ide e pregai, em nome do Senhor Jesus;
Secai os olhos, consolai, que o mundo triste está.
Ide e restaurai o homem aflito e sofredor;
Seu fardo Deus aliviará, Sua graça bastará.

1- Ide e pregai, em nome do Senhor Jesus;
Erguei os olhos para ver que é tempo de ceifar.
Ide e confiai que Deus sempre cumpre o que nos diz,
e em toda circunstância, graça e força vos dará.


