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REUNIÃO DA EQUIPE DE
SONOPLASTIA: o MM Renan Hart
convoca todos os membros que fazem
parte da Coordenadoria de Sonoplastia
para reunião no dia 30 de agosto (domingo),
às 18h, na Sala de Reuniões. Sua
participação é muito importante!

OFERTA CASA PASTORAL: vamos
concluir a campanha da casa pastoral em
Guiné Bissau, no 1° domingo de setembro.
Participe!

CONFERÊNCIA DA JUVENTUDE:
atenção jovens e adolescentes! A
Conferência da Juventude será nos dias
28, 29 e 30 de agosto na PIBS e terá como
preletor o Pr. Ricardo Ximenes, de São
Paulo. Participem!

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA
2016: já estamos na metade do caminho,
para esse grande evento. Será um grande
momento de intercâmbio! Três igrejas
(PIBS, IBSM E IBAGE) em comunhão e
unidade, crescendo e adorando ao Senhor.
Continuem orando e nos ajudando.

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 23/08 No Próximo Domingo, 30/08 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, 23 de agosto de 2015.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXIV - Nº34

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: 23- Edna Telma R.
Anselmo; 24- Tânia Lúcia Franklin dos
Santos, Tânia Naves Nogueira Lôbo; 26- Davi
de Lima Sousa Bezerra. Parabéns!

CURSO LIVRE DE MÚSICA: no dia 04
de setembro, às 19h, daremos início à turma de
regência. Se você deseja aprender a reger, ligue
para a secretaria e faça sua inscrição.

CORO FEMININO BATISTA DE
SOBRADINHO: convida toda a Igreja para
o culto de gratidão a Deus, pela ocasião do
seu aniversário. Será realizado um musical de
Louvor e Adoração, hoje, às 19h, aqui na PIBS.
Convide seus amigos e parentes.

RECADASTRAMENTO: os irmãos que
ainda não fizeram a atualização de seus dados
através do recadastramento, pedimos que
procurem a secretaria para fazê-lo.

Pastoral

Três Requisitos

24-Segunda
25-Terça
26-Quarta
27-Quinta
28-Sexta
29-Sábado
30-Domingo

Valmi V. e Sinval L.
Andreia Santos.
Neuzanira.
Carolina e
Vanessa.
Andre, Ana e Viviane.
Edson F. e Maria Consuelo.
Valdivino, Camylla e Daniel.
Olinda M. e Wellida N.
Alex P. e Franquisnei L.
Tania S. e Moacir S.
Alessandro, Ismeraldo, Marivan
e Luis Bueno.

A cada segundo do dia tem sempre um jovem recomeçando a vida, em alguma
parte do mundo. Em qualquer direção, Deus está presente para abençoar. Ele só está
esperando que você esteja pronto para atender as condições que o satisfaz. Pelo menos
três requisitos são necessários para o sucesso do recomeço:

ORAÇÃO. Em qualquer circunstância orar é indispensável. Através da oração
louvamos a Deus; pedimos a intervenção divina sobre o destravar das portas fechadas
e assim obter o sucesso; intercedemos pelas pessoas ao nosso redor, pelo País e outras
situações.

A oração leva Deus a trabalhar o quebramento dos corações, a gerar
arrependimento, confissão de pecados, anseio pelo Pai, espontaneidade para servir a
Cristo e a igreja. É certo que Deus está movendo e estimulando um clima de oração,
chamado a juventude à contrição.

RENÚNCIA. “Aquele que lança mão do arado não olha para traz”. Você que
serve a Deus não pode trazer sobre si um jugo desigual, através do namoro, das amizades,
dos acordos. Lembre-se da recomendação bíblica escrita no Salmo Primeiro. “Feliz é o
jovem que tem coragem para dizer não a tudo aquilo que não parece com Cristo.”

OBEDIÊNCIA A CRISTO. “Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus
mandamentos”. À medida que você obedece a Palavra de Deus ocorrerão mudanças na
sua vida em direção à maturidade. Você pode mudar biblicamente obedecendo às
diretrizes dadas por Deus para alcançar o sucesso.

É plano do Pai que você obedeça à Palavra e essa obediência não depende das
circunstâncias, se estão favoráveis ou não para você. Também não depende dos seus
sentimentos se estão bons ou não. Sua obediência não depende de outras pessoas.

Diante dos três requisitos, Deus está falando individualmente com você. São
mandamentos para cada um. O Senhor quer abençoar a sua vida, mas Ele precisa
encontrá-lo na comunicação com Ele, pela oração. Também, vivendo as escolhas que
agradam a Deus, ainda que a renúncia lhe custe um preço. Além disso, a obediência é a
convicção de que você aceitou a absoluta Palavra de Deus.

A vontade do Senhor é clara. O passo seguinte cabe a você.

De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

Salmo 37:30-40
Salmo 38:1-22
Salmo 39:1-13
Salmo 40:1-10
Salmo 40:11-17
Salmo 41:1-13
Salmo 42:1-11

Jó 4:1 - 7:21
Jó 8:1- 11:20
Jó 12:1-15:35
Jó 16:1-19:29
Jó 20:1-22:30
Jó 23:1-27:23
Jó 28:1 - 30:31

I Coríntios 14:18-40
I Coríntios 15:1-28
I Coríntios 15:29-58
I Coríntios 16:1-24
II Coríntios 1:1-11
II Coríntios 1:12-2:11
II Coríntios 2:12-17

Provérbios 21:27
Provérbios 21:28-29
Provérbios 21:30-31
Provérbios 22:1
Provérbios 22:2-4
Provérbios 22:5-6
Provérbios 22:7

Daniel F. e Clesson.
Karina Mondianne.
Leticia.
Tania F. e
Alessandra.
Débora A, Fernanda e Larissa.
Queomides e Rosiléia.
Claudio, Ricardo e Daniel.
Eduardo A. e Caroline A.
Israel B. e Elias Vicente.
Nadir V. e Maria Clara M.
Paulo L., Adalberto, Antonio C.
e Francisco Chagas.



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

Oração de Intercessão
Cânticos Congregacionais “Deus Supremo És” e “Nosso Deus é Soberano”
Momento de Intercessão

Participação Musical Naiara Farias
Leitura Bíblica I Tessalonicenses 4:7-8

Dedicação de Dízimos e Ofertas    “Mais de Cristo - 364 HCC”

Oração
Leitura Bíblica Colossenses 3:1-11
Mensagem    “Renovados e Transformados” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional                  “Quero Ser Como Cristo - 372 HCC”

Oração
Poslúdio                                                                                    I nst rument al

Processional                                                                              Coro Feminino
Saudações e Boas Vindas
Ministério das Comunicações É notícia na PIBS
Prelúdio Coro Feminino

Oração de Intercessão
Canto Congregacional “Graças Dou”

Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Coro Feminino
Momento de Intercessão
Participação Musical Coro Feminino
Cântico Congregacional “Cantarei ao Meu Salvador - 66 HCC”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 04 a 07 anos)
Participação Musical Coro Feminino
Mensagem     “O Prazer de Ser Grato a Deus” Pr. Washington Luiz da Silva
Participação Musical Coro Feminino
Cântico Congregacional “A Deus Demos Glória - 228 HCC”

Oração
Poslúdio Coro Feminino

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19hManhã - 10h25min

“Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo
agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.” (Gl 2:20)

1. Que consertemos o que está errado em nossas vidas.
2. Que aprendamos a viver para agradar a Deus.
3. Que aceitemos ser santos como Deus é santo.

“Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita
isso não rejeita o homem, mas Deus, que vos dá o seu Espírito Santo.”

1- Mais de Cristo eu quero ver,
Mais do seu amor obter,
Mais da sua compaixão,
Mais da sua mansidão.

2-  Mais de Cristo compreender,
Quero a Cristo obedecer,
Sempre perto dele andar,
Seu amor manifestar.

Mais, mais de Cristo.
Mais, mais de Cristo.
Mais do seu puro e santo amor,
Mais do meu Mestre e Salvador.

3- Mais de Cristo transmitir,
os seus passos vou seguir;
imitando seu viver,
vou seu reino promover.

1- Tenho um desejo especial: quero ser como Cristo.
Este é meu santo ideal: quero ser como Cristo.
Mestre o Senhor sempre há de ser. Que o mundo inteiro possa ver
sua presença em meu viver. Quero ser como Cristo.

2- Ao Pai celeste obedeceu. Quero ser como Cristo
Na cruz por todos padeceu. Quero ser como Cristo.
Os meus pecados carregou; paz e descanso me ofertou.
Seu agressores perdoou. Quero ser como Cristo.

3- Em santidade aqui viveu. Quero ser como Cristo.
Por seus irmãos intercedeu. Quero ser como Cristo.
Em seu poder desejo andar, de sua cruz testemunhar,
eis meu sincero anelar: quero ser como Cristo.

“Apresentemo-nos diante dele com ações de graças e o celebremos com cânticos de Louvor.”
(Salmo 95:2)

Tens feito tanto por mim,
da escuridão tua luz me tirou.
Graças dou. Graças dou.
Por teu Amor e perdão,
por meus pecados levados na cruz.
Graças dou. Graças dou.

Aqui diante de Ti,
eu  tenho tanto pra te agradecer.
Graças dou. Graças dou.
O que me deste, Senhor,
por tantas bênçãos que eu não posso ver.
Graças dou. Graças dou.

Com meu coração
e o meu louvor,
com as mãos aos céus,
Louvo-te, Senhor.

Graças dou, sempre a Ti eu graças dou,
graças dou.

1- A Deus demos glória, com grande fervor;
seu Filho bendito por nós todos deu.
A graça concede a qualquer pecador,
abrindo-lhe a porta de entrada no céu.

Exultai! Exultai! Vinde todos louvar
a Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor.
A Deus demos glória, porquanto do céu
seu Filho bendito por nós todos deu.

2- Oh, graça real! foi assim que Jesus,
morrendo, seu sangue por nós derramou.
Herança nos céus, com os santos em luz,
comprou-nos Jesus, pois o preço pagou.

3- A crer nos convida tal prova de amor
nos merecimentos do Filho de Deus.
E quem, pois, confia em Jesus, Salvador,
vai vê-lo exaltado na glória dos céus.



“Deus Supremo És”

“Nosso Deus é Soberano”

“Mais de Cristo - 364 HCC”

“Quero Ser Como Cristo - 372 HCC”

CÂNTICOS

Deus supremo és. Soberano em glória!
És incomparável, (Homens)
maravilhoso, (Mulheres)
em tua formosura. (Homens)
És incomparável, (Homens)
maravilhoso, (Mulheres)
em tua majestade! (Homens)

Não há outro Deus como Jeová;
não há outro Deus além do Senhor;
não há no céu, não há na terra,
não há no mar,
Deus como o Senhor!

Nosso Deus é soberano. Ele reina desde a fundação do mundo. (bis)

A Terra era sem forma e vazia e o Espirito do nosso Deus
Se movia sobre a face das águas.

Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas e da terra seca
Foi Ele quem criou o universo, que criou a natureza e formou o homem.

Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza glória a Deus.

1- Tenho um desejo especial: quero ser como Cristo.
Este é meu santo ideal: quero ser como Cristo.
Mestre o Senhor sempre há de ser. Que o mundo inteiro possa ver
sua presença em meu viver. Quero ser como Cristo.

2- Ao Pai celeste obedeceu. Quero ser como Cristo
Na cruz por todos padeceu. Quero ser como Cristo.
Os meus pecados carregou; paz e descanso me ofertou.
Seu agressores perdoou. Quero ser como Cristo.

3- Em santidade aqui viveu. Quero ser como Cristo.
Por seus irmãos intercedeu. Quero ser como Cristo.
Em seu poder desejo andar, de sua cruz testemunhar,
eis meu sincero anelar: quero ser como Cristo.

1- Mais de Cristo eu quero ver,
Mais do seu amor obter,
Mais da sua compaixão,
Mais da sua mansidão.

2-  Mais de Cristo compreender,
Quero a Cristo obedecer,
Sempre perto dele andar,
Seu amor manifestar.

Mais, mais de Cristo.
Mais, mais de Cristo.
Mais do seu puro e santo amor,
Mais do meu Mestre e Salvador.

3- Mais de Cristo transmitir,
os seus passos vou seguir;
imitando seu viver,
vou seu reino promover.

CÂNTICOS

Tens feito tanto por mim,
da escuridão tua luz me tirou.
Graças dou. Graças dou.
Por teu Amor e perdão,
por meus pecados levados na cruz.
Graças dou. Graças dou.

Aqui diante de Ti,
eu  tenho tanto pra te agradecer.
Graças dou. Graças dou.
O que me deste, Senhor,
por tantas bênçãos que eu não posso ver.
Graças dou. Graças dou.

Com meu coração
e o meu louvor,
com as mãos aos céus,
Louvo-te, Senhor.

Graças dou, sempre a Ti eu graças dou,
graças dou.

1- Mais do que tesouros é Cristo, meu bom Mestre;
Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã.
Ele é o Rei da glória e no meu coração
contente vou cantando com muita gratidão.

Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia,
pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria.
Cantarei ao meu Salvador, cantarei, sim, noite e dia.
Aleluia! Aleluia! Feliz sempre cantarei.

2- Cristo libertou-me da pena do pecado,
e agora alegre eu canto, pois para o céu irei.
Ele me dá forças, ele é meu protetor;
dou sempre glória a ele, meu Mestre e meu Senhor.

3- Anjos não conhecem a linda melodia,
pois só mortais a entoam, os salvos por Jesus.
Livre, perdoado por Cristo e seu amor,
vitorioso eu vivo cantando em seu louvor.

1- A Deus demos glória, com grande fervor;
seu Filho bendito por nós todos deu.
A graça concede a qualquer pecador,
abrindo-lhe a porta de entrada no céu.

Exultai! Exultai! Vinde todos louvar
a Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor.
A Deus demos glória, porquanto do céu
seu Filho bendito por nós todos deu.

2- Oh, graça real! foi assim que Jesus,
morrendo, seu sangue por nós derramou.
Herança nos céus, com os santos em luz,
comprou-nos Jesus, pois o preço pagou.

3- A crer nos convida tal prova de amor
nos merecimentos do Filho de Deus.
E quem, pois, confia em Jesus, Salvador,
vai vê-lo exaltado na glória dos céus.

“Graças Dou”

“Cantarei ao Meu Salvador - 66 HCC”

“A Deus Demos Glória - 228 HCC”


