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COMEMORAÇÃO: no dia 15/10 foi
comemorado o Dia dos Batistas
Brasileiros. Parabéns aos membros da
PIBS!

MULTIPLIQUE: ocorre nos dias 20 a
23/10 o Congresso Multiplique em
Guarapari/ES. Irão juntamente com o Pr.
Washington, dez irmãos da PIBS.

DIA DE CONVIVÊNCIA: o nosso dia
de convivência será no dia 24/10 no
ESPAÇO CERRADO - Lago Oeste/DF.
Reserve essa data e participe desse
momento importante para a vida da igreja.

BATISMOS:  dia 25/10, no culto da noite,
teremos a Celebração dos Batismos.

AJUB/2015: 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. Participe!

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 18/10 No Próximo Domingo, 25/10 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, 18 de outubro de 2015.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXIV - Nº42

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: 18- Andressa
Weizmann Farias Ferreira, Larissa Farias
Ferreira Maracaipe, José Luciano Zeferino;
19- Magali de Souza Rufino Calado; 20- Maria
José Duarte Gonçalves; 21- Bruno de Souza
Nascimento; 24- Zoraine Freitas Brito
Oliveira.  Casamento: 22- Cleuza e Sanderley.
Parabéns!

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

CORO NA BAGAGEM: hoje, às 18h15,
teremos a Série Interlúdio com a participação
do Coro na Bagagem (Seminário Teológico
Batista do Sul do Brasil - Tijuca/RJ) e também
a participação do coro no Culto da Noite.
Participe e traga visitantes!

CULTO DE ORAÇÃO: nessa quarta-feira,
dia 21/10, o culto de oração será dirigido pelo
diácono Edson Ferreira da Silva.

Pastoral

É tempo de despertamento

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

Wellington e Alessandro.
Andreia Santos.
Leticia.
Tânia F. e
Alessandra.
Débora G., Débora A. e Larissa.
Edson F. e Ivone.
Norton, Claudio e Mayara.
Paulo José e Wéllida.
Paulo Lobo e Franquisnei Lopes.
Tânia S. e Valmi.
Daniel, Fernando Bulhões e
Wallace.

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!

   A igreja almeja um despertamento nesses últimos dias, porque ele gera nova vida,
alegria, comunhão, dispensação, enchimento; traz poder do alto. Podemos defini-lo como: passar
de cristão nominal para uma vida no domínio do Espírito Santo. Passar da morte para a vida.
Entrar no gozo do Senhor. O despertar é rasgar o coração.

  Despertamento é a estranha e soberana visitação de Deus no meio do seu povo,
restaurando-o, liberando-o para uma plenitude de Bênçãos. Deus quer o despertamento. Ele será
modelado por uma ação vigorosa dos crentes: “andar como filhos da luz”. É tempo de despertar
do sono que abate os crentes para uma vida vigorosa com Cristo.

Através da oração, o crente é capaz de conhecer detalhes da vontade de Deus. À medida
que ele ora, descobre o papel específico que tem no serviço da igreja. Para o despertamento, um
compromisso deve ser firmado: ORAÇÃO – (Atos 4:31-32).

A igreja quando ora, tremem suas bases. O inferno treme. Seus membros ficam cheios
do Espirito Santo. O testemunho é dado com ousadia, poder e intrepidez. Vidas se convertem a
Jesus, com resultados visíveis.

Uma fragilidade na igreja é a ausência da unção, nos crentes, para testemunharem de
Cristo. Só um despertamento dará poder do alto para levá-los a falar da fé ao homem contemporâneo.
O Senhor prometeu que o Espírito Santo, extensão da personalidade de Deus dentro da Igreja,
deveria ser esse poder.

O crente cheio do Espírito pode testemunhar, pode dar frutos, pode ter uma vida
abundante e plena. Deixar de ser cheio do Espírito é deixar de ser despertado. O crente despertado
sempre é uma pessoa frutífera e comprometida.

 No Egito havia um grande tapete verde que sumia de vista no meio de um imenso areal.
A causa do verde era o Rio Nilo. Sua vida pode ser um Nilo: cheia e frutífera em tempos tão
difíceis e arenosos como esse.

O crente comprometido está orientado por três prioridades: compromisso com Cristo
- Gl 2:20; compromisso com o corpo de Cristo - Ef 5:27; compromisso com a obra de Cristo no
mundo - Mt 28:19-20. Sendo assim, as razões são evidentes para se buscar o despertamento.

De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Jeremias 30:1-31:26
Jeremias 31:27-32:44
Jeremias 33:1-34:22
Jeremias 35:1-36:32
Jeremias 37:1-38:28
Jeremias 39:1-41:18
Jeremias 42:1-44:23

I Timóteo 2:1-15
I Timóteo 3:1-16
I Timóteo 4:1-16
I Timóteo 5:1-25
1Timóteo 6:1-21
2Timóteo 1:1-18
2Timóteo 2:1-21

Salmo 87:1-7
Salmo 88:1-18
Salmo 89:1-13
Salmo 89:14-37
Salmo 89:38-52
Salmo 90:1-1:16
Salmo 92:1-93:5

Provérbios 25:18-19
Provérbios 25:20-22
Provérbios 25:23-24
Provérbios 25:25-27
Provérbios 25:28
Provérbios 26:1-2
Provérbios 26:3-5

Valmi Vieira e Sinval Lima.
Karina Mondianne.
Dinalva.
Márcia e
Betânia.
Viviane, Mada e Caio.
Isaque e Norma.
Jozy, Camylla e Ricardo.
Eduardo A. e Caroline A.
Paulo José e Elias Vicente.
Magali S. e Nadir.
Sebastião, Ariovaldo e
Nelson.



ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min

Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas

Oração de Intercessão
Ministério das Comunicações É notícia na PIBS
Prelúdio Instrumental
Participação Musical Coro na Bagagem
Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Coro na Bagagem
Leitura Bíblica I Tessalonicenses 4:13-17

Participação Musical Coro na Bagagem
Momento de Intercessão

Cantos Congregacionais          “Amor Maior”, “Graças Dou” e “Digno é o Senhor”
Participação Musical Coro na Bagagem
Oração de Dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 01 a 07 anos)
Texto Bíblico Daniel 12:2-3

Mensagem             “Os Dois Destinos” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Jesus Virá”

Oração
Participação Musical Coro na Bagagem
Poslúdio Instrumental

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

Cantos Congregacionais    “Eu Te Louvarei” e “Ele é Exaltado
Recitativo Bíblico Isaías 6:5

Dedicação de Dízimos e Ofertas            “Ele é Meu e Teu Senhor - 202 HCC”

Momento de Intercessão

EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

ENCERRAMENTO
Canto Congregacional “Deus do Impossível”

Oração
Poslúdio Instrumental

“Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação; as coisas velhas já passaram, e surgiram
coisas novas.” (II Coríntios 5:17)

“Então eu disse: Ai de mim! Estou perdido; porque sou homem de lábios impuros e habito no
meio de um povo de lábios impuros; e os meus olhos viram o rei, o SENHOR dos Exércitos!”

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.

Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor

1. Por arrependimento e confissão de pecados.
2. Por um renovo espiritual na vida dos crentes.

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.

a.     Profissão de Fé         b.  Movimento de Membros.
4. Leitura e aprovação da Ata.

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.

“Fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que, com alegria, tenhais
toda perseverança e paciência, dando graças ao Pai, que vos capacitou a participar da herança
dos santos na luz. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu

Filho amado.” (Colossenses 1:11-13)

DIRIGENTE:

TODOS:

HOMENS:

MULHERES:

TODOS:

Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para
que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança.
Porque, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem,
Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele.
Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor: que nós, os que ficarmos vivos para
a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem.
Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, à voz do arcanjo, ao som
da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressucitarão primeiro.
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas
nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o
Senhor.

“Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para
vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento; e
os que converterem a muitos para a justiça, brilharão como as estrelas, sempre e eternamente.”

Num dia lindo almejo eu encontrar
a eterna glória que prometida está.
Paz e alegria eu posso então eu 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.

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.

1. Agradecer a Deus pela presença do Coro na Bagagem conosco.
2. Agradecer a Deus pelo trabalho realizado pelas Igrejas Batistas Brasileiras.
3. Pedir a Deus que fortifique a nossa  convicção e alegria pela segunda vinda de Cristo.



“Eu Te Louvarei”

“Ele é Exaltado”

“Ele é Meu e Teu Senhor - 202 HCC”

“Deus do Impossível”

Manhã - 10h25min
“Amor Maior”

“Graças dou”

“Digno é o Senhor”

“Jesus Virá”

Noite - 19h

És Tu única razão da minha adoração ó, Jesus!
és Tu única esperança que anelo ter ó, Jesus!

Confiei em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado.
hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei.

Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus.
Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei.

Eu te louvarei, te glorificarei, Eu te louvarei, meu bom Jesus.

Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu, eu louvarei.
Ele é exaltado, pra sempre exaltado seu nome louvarei.

Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar, terra e céu glorifiquem seu santo nome.
Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu ( aleluia)

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.

Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é 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.

Tua Santidade é grande, teu amor imensurável.
Tuas palavras, dentro em mim, me fazem ver que eu sou teu. (2x)

Te adorarei, te bendirei, és para mim Amor maior, és para mim amor melhor. (2x)

Em teus braços eu me aconchego Tua doce voz me leva a descansar.
Tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. (2x)

Amor maior não há. Amor melhor não há (4x)

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.

Num dia lindo almejo eu encontrar
a eterna glória que prometida está.
Paz e alegria eu posso então eu 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.

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.

Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou.
Sacrifício de amor, que me comprou,
Ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos,
graças eu te dou, ó meu Senhor!
Lavou minha mente e coração,
me deu perdão, restaurou-me a comunhão.

Digno é o Senhor, sobre o trono está.
Soberano criador, vou sempre te adorar.
Elevo minhas mãos, ao Cristo que venceu.
Cordeiro de Deus morreu por mim.
mas ressuscitou, digno é o Senhor

Pelos cravos em tuas mãos,
graças eu te dou, ó meu Senhor!
Lavou minha mente e coração,
me deu perdão,
restaurou-me a comunhão.


