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DIA DAS CRIANÇAS:  atenção
criançada! Vem aí o nosso acampadentro
2015. O tema é : A semente de Deus.
Teremos brincadeiras, oficinas, fantoches
e muito mais. Vocês não podem ficar de
fora. Será nos dias 09 e 10 de outubro, para
crianças de 06 a 12 anos. Maiores
informações com as irmãs Elaine
Nascimento e Andréia Lima.

AJUB/2015: atenção pais! Teremos uma
reunião hoje às 18:30h na sala ao lado da
secretaria. Participe! O AJUB é um
acampamento para juniores de 8 a 12 anos,
organizado pela JUMOB e acontecerá nos
dias 06,07 e 08/11/2015 no Batistão.

CONGRESSO FIEL: nos dias 5 a 9 de
outubro, Pr. Washington, Pr. Aldo e MM
Renan participarão do Congresso em Águas
de Lindóia/SP.

BATISMOS: os batismos acontecerão
nas seguintes datas: 25/10 e 27/12. Os
candidatos que ainda não conversaram com
o Pastor Washington Luiz deverão marcar
uma audiência na secretaria da igreja.

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 04/10 No Próximo Domingo, 11/10 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, 04 de outubro de 2015.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXIV - Nº40

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: 0 5 - Gabr ie l
Mondianne Oliveira Gomes; 07- Eunice
Gadelha de Sousa; 08- Josmari Duarte G. da
Silva, Daniel Ferreira de Lima; 10- Henrique
Pessoa Medeiros; 11- Mikaella de Sousa
Nascimento. Parabéns!

MISSÕES NACIONAIS: neste domingo
será o encerramento da Campanha de Missões
Nacionais e você terá a oportunidade de
consagrar uma oferta especial nos cultos da
manhã e da noite. Faça o seu alvo!

CULTO INFANTIL (1 a 3 ANOS):
informamos que à partir de hoje, o horário de
início do culto infantil para crianças de 1 a 3
anos será às 20 horas.

OFERTAS: já encontram-se nos bancos os
envelopes da campanha pra a Aquisição dos
Instrumentos para a Orquestra PIBS. Faça o
seu alvo e contribua!

Pastoral

“Para que sejam um”

05-Segunda
06-Terça
07-Quarta
08-Quinta
09-Sexta
10-Sábado
11-Domingo

Sinval L. e Alex P.
Oliene.
Robertina.
Patrícia e
Joel.
Fernanda, Viviane e Emília.
Valdivino e Rosiléia.
Mayara, Camylla e Ricardo.
Peterson e Telma Guedes.
Samuel Mendes e Elias Vicente.
Valmi V. e Maria Clara.
José Carlos, Israel, e
Jefther.

Logo depois que Jesus subiu ao céu, a igreja em Jerusalém emergiu com uma
resposta à Sua oração. Havia uma unidade profunda que agregava aquelas pessoas.
“Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e
tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração” e “Da multidão dos que
creram era um o coração e a alma”. Não significa que não houvesse ausência de
problemas.

Jesus orou para que a unidade da igreja viesse revelar a sua vinda como
Salvador. Por isso, em Jerusalém, a experiência da unidade era contagiante. A igreja caia
na graça do povo. “Todos os crentes eram de um só coração e alma”.

Podemos extrair desse exposto, quatro aprendizados.
A unidade é possível. A unidade pedida por Jesus é visível, concreta, é prática;

só existe entre crentes. Também deve ser estreita, diária e que envolve a diversidade
dos crentes em relacionamentos mútuos e singulares, fazendo-os viver com um só
coração e um só espírito.

A unidade entre nós não será automática. Criar e manter a unidade prática e
visível na igreja demanda esforço de todos nós. A unidade tem duas vertentes: a primeira:
é que Cristo orou por nós. Temos a ajuda sobrenatural suficiente para construir a
unidade. A segunda: precisamos nos esforçar e não permitir que fatores humanos e
circunstâncias provoquem distúrbios e separação entre nós.

A chave da unidade é a maturidade cristã. Significa que a vida deve ser uma
imitação da vida de Jesus. Quando nos identificamos com Ele, decidimos viver como
Ele viveu e geramos unidade entre a família Deus.

A unidade é fruto de como agimos. Quando agimos como “membros uns dos
outros”, devotos “uns aos outros em amor fraternal” ,“honrando uns aos outros acima
de nós mesmos”, estamos no caminho certo em ter “um só espírito uns com os outros”.

De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

Jeremias 1:1-2:30
Jeremias 2:31-4:18
Jeremias 4:19-6:14
Jeremias 6:15-8:7
Jeremias 8:8-9:26
Jeremias10:1-11:23
Jeremias12:1-14:10

Filipenses 4:1-23
Colossenses 1:1-20
Colossenses 1:21-2:7
Colossenses 2:8-23
Colossenses 3:1-17
Colossenses 3:18-4:18
I Tessalonicenses 1:1-2:9

Salmo 75:1-10
Salmo 76:1-12
Salmo 77:1-20
Salmo 78:1-31
Salmo 78:32-55
Salmo 78:56-72
Salmo 79:1-13

Provérbios 24:17-20
Provérbios 24:21-22
Provérbios 24:23-25
Provérbios 24:26
Provérbios 24:27
Provérbios 24:28-29
Provérbios 24:30-34

Francisco Mota e Peterson.
Edina Gadelha.
Neuzanira.
Carol e
Maria Clara.
Fernanda, Ana e Mada.
Adalberto e Maria Consuelo.
Valdivino, Daniel e Jozy.
Olinda e Peterson.
Israel e Sinval.
Sebastião e Ana Freitas.
Dájames, Valmi, Antônio e
Daniel Ferreira.



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 “Quão Grande é o Meu Deus”

Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Momento Missionário
Tema:                  “Eu Amo o Brasil e Quero Ser Bênção Para a Minha Nação”
Divisa Isaías 62:1

Dedicação da Oferta para Missões Nacionais “Lamparina da Nação”
Momento de Intercessão

Cantos Congregacionais    “O Meu Prazer”, “Grande Senhor” e “Eu Me Alegro em Ti”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 01 a 07 anos)
Texto Bíblico Daniel 12:1

Mensagem            “O Juízo Final” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Jesus Virá”

Oração
Poslúdio Instrumental

Noite - 19h

“Por amor... não me calarei. Por amor... não descansarei. Enquanto a sua justiça não resplandecer
como a alvorada e a sua salvação como as chamas de uma tocha acesa.”

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

Cantos Congregacionais    “Seja Adorado” e “Poder do Teu Amor”
Leitura Bíblica Romanos 15:1-2; 4-7

Momento de oração

Dedicação de Dízimos e Ofertas           “Ouvi Contar a História de Jesus - 499 HCC”
Oração
Texto Bíblico Romanos 15:5

Mensagem     “O Mesmo Modo de Pensar” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Somos um Pelos Laços do Amor - 572 HCC”

Oração
Poslúdio Instrumental

“Pois, se vivemos, para o Senhor vivemos; se morremos, para o Senhor morremos. De modo
que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor.” (Romanos 14:8)

TODOS:

DIRIGENTE:

MULHERES:

TODOS:

Nós, que somos fortes, temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez
de agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós deve agradar o próximo,
visando o que é bom para a edificação dele.

Porque tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, para que
tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provêm das Escri-
turas.

Que o Deus da perseverança e do ânimo vos dê o mesmo modo de pensar entre
vós, segundo Cristo Jesus. Para que, unânimes e a uma só voz, glorifiqueis o Deus
e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.

Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para
glória de Deus.

1. Para que sejamos firmes e constantes diante das debilidades dos irmãos mais fracos.
2. Para que aprendamos a agradar o nosso próximo e ajudá-lo a carregar os seus fardos.
3. Para que aceitemos construir e fortalecer a comunhão na igreja.

“Que o Deus da perseverança e do ânimo vos dê o mesmo modo de pensar
entre vós, segundo Cristo Jesus.”

1- Somos um pelos laços do amor;
somos um pelos laços do amor.
Nosso espírito se une ao Espírito de Deus;
somos um pelos laços do amor.

2- Somos um pelos laços do amor;
somos um pelos laços do amor.
De mãos dadas mostraremos que nós somos do Senhor;
somos um pelos laços amor.

“Tu, porém, vai-te, até que chegue o fim; pois descansarás, e receberás a tua herança no final
dos dias.” (Daniel 12:13)

1. Agradecer a Deus pelo trabalho realizado através da JMN.
2. Que aprendamos a aguardar a segunda vinda do Senhor Jesus.
3. Que sejamos fieis testemunhas para conduzir pessoas a Cristo.

Com esplendor de um rei. Com majestade e luz
Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar.
Ele é a própria luz e as trevas vão fugir.
Tremer com Sua voz, tremer com Sua voz.

Quão grande é o meu Deus.
Cantarei quão grande é o meu Deus
E todos hão de ver quão grande é o meu Deus.

Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos.
O começo e o fim, o começo e o fim.
Três se formam em um , Filho, Espírito e Pai.
Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão.

Sobre todo nome é o Seu.
Tu és digno do louvor.
Eu cantarei:
quão grande é o meu Deus.

“Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe, se levantará a favor dos filhos do teu povo; e
haverá um tempo de tribulação como nunca houve desde que existiu nação até então; mas
naquele tempo, o teu povo, todo aquele cujo nome estiver escrito no livro, será liberto.”

Ele veio ao mundo pra ser mártir da paz,
foi tentado e não pecou jamais.
A Sua vida foi exemplo de amor,
Por isso eu canto: Ele é o meu Salvador.

Num dia lindo almejo eu encontrar
a eterna glória que prometida está.
Paz e alegria eu posso então sentir,
pois Jesus Cristo já está  por vir.

Jesus virá, outra vez aqui.
Jesus virá, mais outra vez  aqui
e todos  juntos em um só louvor,
cantemos todos: Ele é o nosso Senhor.



“Seja Adorado”

“Poder do Teu Amor”

“Ouvi Contar a História de Jesus - 499 HCC”

“Somos um Pelos Laços do Amor - 572 HCC”

Manhã - 10h25min
“Lamparina da Nação”

“O Meu Prazer”

“Grande Senhor”

“Eu Me Alegro em Ti”

Noite - 19h

Sua face é como um leão.
Seus olhos como chama de fogo.
Seus pés reluzentes.
Suas mãos poderosas.
Bendito é o Cordeiro de Deus. (bis)

Seja adorado Aquele que está entre nós.
Adorado no Seu santo monte.
Seja adorado o Cristo, o Filho de Deus.
Para sempre e sempre amém,
pelos séculos dos séculos amém.
Santo é o Senhor. (bis)
Aleluia.

1- Ouvi contar a história de Jesus, o Rei da glória,
que do céu desceu e aqui viveu porque me quis salvar.
Ouvi do sofrimento que ele padeceu, morrendo.
Arrependi-me e confiei em Cristo, o Salvador.

Jesus me dá vitória, vitória completa.
Buscou-me, comprou-me com sangue remidor.
De coração amou-me, da perdição salvou-me.
Vitória me assegurou Jesus, meu Salvador.

2- Jesus aqui curava; seu poder favor mostrava.
Aleijados Cristo fez andar e aos cegos deu visão.
Clamei a Cristo: "Cura meu espírito em tortura."
Minha alma ele então limpou e deu-me a salvação.

3- Ouvi de um lar glorioso que Jesus, meu Rei bondoso,
preparou nos céus e um dia ali com ele habitarei.
E no celeste coro cantarei a antiga história.
Ao meu Senhor e Salvador pra sempre louvarei.

1- Somos um pelos laços do amor;
somos um pelos laços do amor.
Nosso espírito se une ao Espírito de Deus;
somos um pelos laços do amor.

2- Somos um pelos laços do amor;
somos um pelos laços do amor.
De mãos dadas mostraremos que nós somos do Senhor;
somos um pelos laços amor.

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.

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

Somos eleitos luz do mundo e sal da terra.
Povo escolhido pra falar da salvação.
 A socorrer aquele que está abatido
e ao sofrido que tem falta de água e pão.

Meu compromisso é com o povo brasileiro
 me entrego por inteiro pra cumprir essa missão.
O compromisso de pregar o evangelho
  ser luz onde estou pra alumiar na escuridão.

Eu vou, vou clareando o meu Brasil.
Eu sou, sou lamparina da nação.
Vem cá se achegue mais oh meu amigo
  o Pai te chama a fazer parte da missão.

Em todo canto onde houver uma pessoa,
se estamos juntos o evangelho chega lá.
Você não pode se esquivar do compromisso,
a lamparina não se pode apagar.

Todos verão e O glorificarão! (4x)

Ninguém, depois de acender um candeeiro
vai depressa escondê-lo, ao invés de alumiar.
Por isso vamos: é a ordem de Jesus,
 pois aonde chega a luz, as trevas vão se retirar.

O meu prazer é te louvar, Senhor,
erguer a minha voz e te exaltar,
Render ações de graça, declarar,
que és Senhor, que és Senhor,
que és Senhor...

Já temos a unção que vem de Ti,
que vem do Santo e desce sobre nós,
nos resgatando pra um novo viver,
com poder pra vencer todo mal,

Santíssimo, luz do meu ser,
Tu és meu Deus, o meu prazer. (MULHERES)
Incomparável, Senhor tu és, (HOMENS)
plenitude de Amor! (TODOS)

Adorado, exaltado, soberano,
Deus supremo és,
Pai das luzes,
Pai de todos nós,
Imutável és, pleno em glória e poder.

O meu prazer é te louvar, Senhor,
erguer a minha voz e te exaltar,
render ações de graça, declarar,
que és Senhor, que és Senhor,
que és Senhor...

Em tua presença há plena alegria,
delícias sempre tenho em tuas mãos.
A minha voz aclama a Ti, Senhor,
vou erguer minha voz, celebrar.

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:

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.


