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CORO INFANTO-JUVENIL: os
ensaios ocorrem todos os sábados, às 10h,
no Edifício de Educação Cristã. Se você
tem de 6 à 12 anos, venha fazer parte!

DÍZIMOS E OFERTAS: nos cultos da
manhã e da noite, teremos um momento
para a consagração de dízimos e ofertas.

CONGRESSO DE ADORAÇÃO:
estamos nos aproximando do Congresso
de Adoração, que ocorre nos dias 6 a 8/11.
Separe esses dias na sua agenda e se inscreva
nas oficinas. Será um grande momento para
a igreja. Procure a secretaria da PIBS e efetue
sua inscrição

ÁGAPE DE NATAL: o Ministério da
Comunhão informa que o Ágape de Natal
ocorrerá no dia 19/12/15. Pede aos irmãos
que priorizem essa data enão marquem
eventos pessoais.

.Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 01/11 No Próximo Domingo, 08/11 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 - Mães Parceiras de Oração
- Reunião às 17h.
• 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, 01 de novembro de 2015.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXIV - Nº44

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: 02- Lucas Farias de
S. Chagas, Sílvia S. Ferreira dos Santos; 03-
Rosalee Ribeiro Souza, Larissa Monteiro
Vieira de Macedo; 04- Carla Jurumenha
Malaquias,  Jesse Farias Ferreira, Nilzete dos
Santos Camargos; 05- Elias Monteiro de
Oliveira, Sônia Maria Rodrigues de Araújo;
07- Claudiane de Moraes Souza Ferreira.
Aniversário de Casamento: 02- Pr. Ivani e
Nelita Guerra; 05- Sílvia Letice e Athos
Motta. Parabéns!

OFERTAS: já se encontram nos bancos os
envelopes da campanha para a Aquisição dos
Instrumentos para a Orquestra PIBS. Já
alcançamos 4,5% do orçado. Faça o seu alvo e
contribua!

MCA: amanhã, dia 02/11, às 20h, teremos um
culto alusivo ao Dia Mundial Batista de
Oração. Venham unir-se aos Batistas de todo o
mundo em oração. Você é nosso convidado!

Pastoral

Admoestando uns aos outros

02-Segunda
03-Terça
04-Quarta
05-Quinta
06-Sexta
07-Sábado
08-Domingo

Daniel Ferreira e Clesson.
Oliene.
Débora Nascimento.
Tânia N. e
Alice.
Fernanda, Amanda e Larissa.
Joaquim e Evenita.
Norton, Daniel e Jozy.
Peterson e Angélica Freitas.
Samuel Mendes e Silva Lima.
Olinda Machado e Ana Freitas.
Queomides, Wellington Sobral e
Didier Max.

Salmo 103:1-22
Salmo 104:1-23
Salmo 104:24-35
Salmo 105:1-15
Salmo 105:16-36
Salmo 105:37-45
Salmo 106:1-12

Lamentações 4:1-5:22
Ezequiel 1:1-3:15
Ezequiel 3:16-6:14
Ezequiel 7:1-9:11
Ezequiel 10:1-11:26
Ezequiel 12:1-14:11
Ezequiel 14:12-16:42

Hebreus 2:1-18
Hebreus 3:1-19
Hebreus 4:1-16
Hebreus 5:1-14
Hebreus 6:1-20
Hebreus 7:1-17
Hebreus 7:18-28

Provérbios 26:23
Provérbios 26:24-26
Provérbios 26:27
Provérbios 26:28
Provérbios 27:1-2
Provérbios 27:3
Provérbios 27:4-6

“Eu, da minha parte, irmãos meus, estou persuadido a vosso respeito, que vós já
estais cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento e capazes, vós mesmos,

de admoestar-vos uns aos outros” (Rm 15:14).

Admoestar é um dos significativos mandamentos. Constitui-se no confronto
dos outros cristãos acerca de alguma situação. Essa não é uma tarefa fácil, ela mexe com
o brio das pessoas. Nessa tarefa corre-se o risco de se obter rejeição ou um sustentável
relacionamento. No entanto, admoestar é sinal de amor, é também compensador tanto
emocional quanto espiritualmente. Nesse tempo de admoestação os envolvidos no
diálogo, crescem.

Admoestar é “advertir”; “aconselhar”; “corrigir”; “avisar”. O que faz um crente
apto para admoestar o outro? Paulo diz estar convencido de que os cristãos romanos
estavam “aptos para admoestarem uns aos outros” e diz as razões:

Eles estavam “cheios de bondade”. Significa crescimento cristão. Foram
transformados espiritualmente; houve um progresso na vida cristã. Não eram perfeitos,
eram crentes maduros. Foram capazes de tirar as traves dos seus próprios olhos antes
de tentarem remover o argueiro do olho do irmão (Mt 7:3-5).  Cristãos sensíveis ao
andar com Deus são capazes de admoestarem outros cristãos. Eles ganharam o direito
de admoestar, de abrir os olhos daqueles que estão violando as escrituras.

Eles eram “cheios de conhecimento”. Essa é a segunda exigência que o torna
apto a admoestar: o conhecimento da Palavra de Deus. O que deve sustentar a
admoestação é a vontade de Deus e os Seus meios. Nunca o que um pensa que o outro
deva ser ou fazer. Precisa-se de muito cuidado no processo da admoestação, porque as
leis que o norteiam estão na Palavra de Deus.

Admoestar é um mandamento que ocorre um a um, no contexto da igreja e
impulsiona o crescimento cristão rumo à maturidade e obediência ao propósito de
Deus. Admoestar é fruto de amor e respeito pelo outro e resulta em edificação de
relacionamentos duradouros e contagiantes.

A doutrina da admoestação indica que somos responsáveis uns pelos outros.
Assim diz o autor aos Hebreus. “Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus”
(Hb 12:15).

De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Fabiano N. e Caio Guedes.
Edina Gadelha.
Maria das Graças.
Gláucia e
Emanuel.
Viviane, Ana e Emília.
Deraldo e Eufrosina.
Ricardo, Camylla e Valdivino.
Magali S. e Paulo José.
Alessandro C. e Franquisnei L.
Tânia S. e Moacir Santos.
Elisaldo, João Batista, André A.
e Marcelo Rodrigues.



ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min

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

Canto Congregacional “Aqui Viemos Te Adorar”
Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Alex Lima
Recitativo Bíblico Mateus 24:15-28
Participação Musical Alex Lima
Momento de Intercessão

Cantos Congregacionais            “Majestoso Rei”, “Rei das Nações” e “Confiarei”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 01 a 07 anos)
Texto Bíblico Daniel 12:5-8

Mensagem  “Quando Acontecerão Estas Coisas?” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Glória Pra Sempre”

Oração
Poslúdio Instrumental

Noite - 19h
Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Ministério das Comunicações É notícia na PIBS
Prelúdio Instrumental

Cantos Congregacionais    “Deus é Fiel” e “Deus do Impossível”
Momento de Intercessão

Recitativo Bíblico Êxodo 35:29

Dedicação de Dízimos e Ofertas            “Tu És Fiel, Senhor - 25 HCC”

Oração de Consagração
Texto Bíblico Deuteronômio 32:39a

Mensagem              “Cântico do Testemunho” MM. Renan Guedes Hart
Canto Congregacional “Seja Engrandecido”

Oração de Gratidão

Poslúdio Instrumental

“Proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus! Ele é a Rocha, as suas
obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros;

justo e reto ele é.”  (Deuteronômio 32:3,4)

1. Pelo congresso de Adoração.
2. Por um entendimento mais profundo sobre o verdadeiro sentido da Adoração.
3. Para que a Adoração seja nosso estilo de vida.

“Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo. Não há deus além de mim”

Aleluia (aleluia), aleluia, (aleluia),  Aleluia, louvemos ao Senhor.
Aleluia (aleluia), aleluia, (aleluia),  Aleluia, louvemos ao Senhor.

Seja engrandecido, óh, Deus da minha vida, tú és o Deus da minha salvação,
és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. (2x)

Aleluia (aleluia), te louvo (te louvo), pois sei que sobre todos és Senhor.
Aleluia (aleluia), te louvo (te louvo), pois sei que sobre todos És Senhor.

1- Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste,
pleno poder aos teus filhos darás.
Nunca mudaste, tu nunca faltaste:
tal como eras, tu sempre serás.

Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor,
dia após dia, com bênçãos sem fim.
Tua mercê me sustenta e me guarda;
tu és fiel, Senhor, fiel a mim.

2- Flores e frutos, montanhas e mares,
sol, lua, estrelas no céu a brilhar:
tudo criaste na terra e nos ares.
Todo o universo vem, pois, te louvar!

3- Pleno perdão tu dás, paz, segurança;
cada momento me guias, Senhor.
E, no porvir - oh, que doce esperança!
- desfrutarei do teu rico favor.

“Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor; sabei, porém, isto: se o dono da
casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa.
Por isso ficai também vós apercebidos; porque numa hora em que não penseis, virá o filho do

homem.”(Mateus 24.42-44)

1. Que o Senhor nos ajude a entender os dias finais para a segunda vinda de Cristo.
2. Que aprendamos a nos edificar mutuamente na esperança da volta de Jesus.
3. Que sejamos arraigados, edificados e confirmados na fé em Cristo para enfrentarmos os

acontecimentos finais.

“Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de uma banda à beira do rio, e o
outro da outra banda à beira do rio. E perguntei ao homem vestido de linho, que estava por cima
das águas do rio: Quanto tempo haverá até o fim destas maravilhas? E ouvi o homem vestido de

linho, que estava por cima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão
esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, dois tempos, e
metade de um tempo. E quando tiverem acabado de despedaçar o poder do povo santo, cumprir-
se-ão todas estas coisas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi; por isso perguntei: Senhor meu, qual

será o fim destas coisas?”

Glória pra sempre, ao Cordeiro de Deus,
A Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá,
à raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá.
O céu, a terra e o mar e tudo o que neles há
O adorarão e confessarão:
Jesus Cristo é o Senhor! Ele é O Senhor, Ele é O Senhor!

Ressurreto dentre os mortos, Ele é O Senhor.
Todo joelho se dobrará, toda língua confessará
que Jesus Cristo é O Senhor!

“Assim trouxeram os filhos de Israel uma oferta voluntária ao Senhor.”



“Deus é Fiel”

“Deus do Impossível”

“Tu És Fiel, Senhor - 25 HCC”

“Seja Engrandecido”

Manhã - 10h25min
“Aqui Viemos Te Adorar”

“Majestoso Rei”

“Rei das Nações”

“Confiarei”

“Alfa e Ômega”

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.

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

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

1- Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste,
pleno poder aos teus filhos darás.
Nunca mudaste, tu nunca faltaste:
tal como eras, tu sempre serás.

Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor,
dia após dia, com bênçãos sem fim.
Tua mercê me sustenta e me guarda;
tu és fiel, Senhor, fiel a mim.

2- Flores e frutos, montanhas e mares,
sol, lua, estrelas no céu a brilhar:
tudo criaste na terra e nos ares.
Todo o universo vem, pois, te louvar!

3- Pleno perdão tu dás, paz, segurança;
cada momento me guias, Senhor.
E, no porvir - oh, que doce esperança!
- desfrutarei do teu rico favor.

Aleluia (aleluia), aleluia, (aleluia),  Aleluia, louvemos ao Senhor.
Aleluia (aleluia), aleluia, (aleluia),  Aleluia, louvemos ao Senhor.

Seja engrandecido, óh, Deus da minha vida, tú és o Deus da minha salvação,
és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. (2x)

Aleluia (aleluia), te louvo (te louvo), pois sei que sobre todos és Senhor.
Aleluia (aleluia), te louvo (te louvo), pois sei que sobre todos És Senhor.

Quando tudo diz que não,
sua voz me encoraja a prosseguir.
Quando tudo diz que não,
ou parece que o mar não vai se abrir,
sei que não estou só
e o que dizes sobre mim não pode se frustrar.
Vem em meu favor e cumpre em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim,

sua destra me sustenta e me faz prevalecer
O Deus do impossível não desistiu de mim,
sua destra me sustenta e me faz prevalecer
O Deus do impossível. O Deus do impossível.

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,
confirme a nossa oração.

Tu sabes, te amo.
Tu sabes, desejo conhecer-te mais.

Mais do que antes já fiz.
Meus lábios declaram palavras sinceras

Viverei pra Ti, eu me consagro a Ti.

Majestoso Rei, eu tenho um desejo
estar contigo, meu Senhor,

só contigo, meu Senhor

Cristo, és meu senhor e salvador
e pra sempre e sempre darei louvores a Ti.

Grandes são as tuas obras, Senhor todo poderoso;
Justos e verdadeiros são os teus caminhos.

Oh! Rei da nações, quem não temerá? Quem não glorificará teu nome?
Oh! Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo.

Todas as nações virão e adorarão diante de Ti,
Pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos.

Confiarei em Ti, Senhor,
minha esperança está em Ti,
não há maior prazer do que saber
que o meu Deus cuida de mim.

Meu futuro está seguro em suas mãos,
não importa a circunstância
permanecerei firmado nas promessas
que o Senhor me fez.

Confiarei em Ti. (x5)

Eu não tenho que andar ansioso
se vou ter o que comer ou vestir,
se o Senhor veste os lírios do campo,
o que mais não fará por mim?

Eu não tenho que andar preocupado
com os cuidados e males do amanhã,
pois até aqui o Senhor me sustentou.

Glória pra sempre, ao Cordeiro de Deus,
A Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá,
à raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá.
O céu, a terra e o mar e tudo o que neles há
O adorarão e confessarão:
Jesus Cristo é o Senhor!

Ele é O Senhor, Ele é O Senhor!
Ressurreto dentre os mortos, Ele é O Senhor.
Todo joelho se dobrará, toda língua confessará
que Jesus Cristo é O Senhor!


