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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.

AJUB/2015: atenção, pais, teremos uma
reunião hoje após o culto da manhã.
Participem! 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.

VIVA FAMÍLIA:  serão momentos
especiais, em família, no nosso
acampamento. Continuem nos ajudando,
efetuando o pagamento das prestações e
orando por esse grande evento da igreja!

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 25/10 No Próximo Domingo, 01/11 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, 25 de outubro de 2015.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXIV - Nº43

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: 26- Luciana de
Oliveira Pinto, Maria Alves de Oliveira; 27-
Elisaldo Alcântara Menezes Filho; 28-
Cleidson Roosevelt Gomes e Silva, José
Gomes de Souza, Valmi Vieira dos Santos;
31- Luciana Teixeira Bouças Mendes, Samuel
Barbosa Guedes. Casamento: 27- Queomides
e Patrícia. Parabéns!

BATISMOS:  hoje, no culto da noite, teremos
a Celebração dos Batismos.

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!

Editorial

Entrega: o primeiro passo para a Integridade

26-Segunda
27-Terça
28-Quarta
29-Quinta
30-Sexta
31-Sábado
01-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!

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.

Jeremias 44:24-47:7
Jeremias 48:1-49:22
Jeremias 49:23-50:46
Jeremias 51:1-53
Jeremias 51:54-52:34
Lamentações 1:1-2:19
Lamentações 2:20-3:66

2Timóteo 2:22-3:17
2Timóteo 4:1-22
Tito 1:1-16
Tito 2:1-15
Tito 3:1-15
Filemon 1:1-25
Hebreus 1:1-14

Salmo 94:1-23
Salmo 95:1-96:13
Salmo 97:1-98:9
Salmo 99:1-9
Salmo 100:1-5
Salmo 101:1-8
Salmo 102:1-28

Provérbios 26:6-8
Provérbios 26:9-12
Provérbios 26:13-16
Provérbios 26:17
Provérbios 26:18-19
Provérbios 26:20
Provérbios 26:21-22

Daniel Ferreira e Clesson.
Oliene.
Débora Nascimento.
Tânia N. e
Alice.
Viviane, Mada e Caio.
Joaquim e Evenita.
Norton, Daniel e Jozy.
Peterson e Angélica Freitas.
Paulo José e Elias Vicente.
Olinda Machado e Ana Freitas.
Queomides, Wellington Sobral e
Didier Max.

                     No Livro “Academia da Alma”, escrito pelo Pr. Israel Belo de Azevedo e que
estamos estudando na Classe Devocional para Levitas na EBD/PIBS, o primeiro capítulo
revela qual deve ser o primeiro exercício a ser realizado: A entrega. Entrega total, baseada
em Salmo 37.  O autor aponta três tentações ou barreiras à entrega, que podem nos levar
à paralisia espiritual. Primeiro, a comparação, que produz decepção em virtude da
prosperidade dos outros, especialmente dos maus. Em segundo lugar, a ansiedade
diante do que pode nos acontecer, pois de certa forma conservamos parte de nosso
complexo de Deus, pensando que podemos controlar a nossa vida. E, por último, uma
visão excessivamente limitada de quem é Deus.
               No sentido contrário, o autor também nos apresenta outras três razões para
que saiamos de nossa condição espiritual de imobilidade e nos rendamos completamente
ao Senhor da Glória. O primeiro motivo é a nossa impossibilidade de controle: não
somos capazes de dirigir nosso próprio destino. Outro motivo é o amor de Deus (João
3:16) que é a graça em operação: ontem, hoje e sempre. E, por último, a justiça de Deus
que nos mobiliza e nos leva a mantermos os nossos olhos nEle.

   Nessa busca diária por suprimento divino, há alguns passos que devem ser
seguidos de forma a obtermos as promessas contidas no Salmo 37: (1) Confie no Senhor,
(2) Deleite-se no Senhor; (3) Entregue o caminho; (4) Descanse no Senhor e (5) Espere
no Senhor. Na Academia da Alma, esse circuito diário deve ser praticado a fim de que
haja integridade: Manter o corpo, a alma e o espírito saudáveis e focados naquilo que
não é terreno. Exercitar o que é importante para fortalecer a nossa fé e os nossos pés
sobre a Rocha: entrega que gera intimidade com o Deus da nossa salvação. “É difícil
alcançar a intimidade. Há sofrimento - anseio, decepção e dor. Mas, se o preço é alto, a
recompensa também é magnífica, pois no relacionamento com o outro e com Deus que
nos ama completamos a humanidade para a qual fomos criados” (PETERSON, Eugene.
O pastor que Deus usa. Niterói: Textus, 2003, p. 71)

(Adaptado de Projeto ACADEMIA DA ALMA Exercícios de formação espiritual
disponível em http://www.prazerdapalavra.com.br/pdf/

academia_da_alma_1_roteiro.pdf)

Jane Farias Chagas 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 “Ao Que Está Assentado”

Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Naiara Farias
Recitativo Bíblico Apocalipse 22:11-12

Participação Musical Naiara Farias
Momento de Intercessão

Celebração dos Batismos
Cantos Congregacionais    “Vem, Esta é a  Hora”, “Ao Que é Digno” e “Vim Para Adorar-Te”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 01 a 07 anos)
Texto Bíblico Daniel 12:4;9-10;13

Mensagem      “O Curso da História Continua” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Alfa e Ômega”

Recepção dos novos membros
Encerramento
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   “Sim, Com Certeza Meu Senhor Aqui Está” e “Perdoa-me Senhor”
Leitura Bíblica Romanos 5:1-11
Momento de Intercessão

Participação Musical Marilia Cardoso
Dedicação de Dízimos e Ofertas            “Alvo Mais Que a Neve - 286 HCC”
Oração
Texto Bíblico I Coríntios 11:23-25

Mensagem          “Até Que Ele Venha” Pr. Washington Luiz da Silva
Ministração da Ceia do Senhor
Canto Congregacional “Com Vinho e Pão”

Oração de Gratidão
Poslúdio Instrumental

 “Agora pois, estamos todos aqui presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto te foi
ordenado pelo Senhor.” (Atos 10:33)

1. Por arrependimento e confissão de pecados.
2. Por uma redescoberta da Bíblia como palavra de Deus.

“Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei: o Senhor Jesus, na noite em que foi traído,
tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por

vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice,
dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes,

em memória de mim.”

No nome forte de Jesus
nos reunimos
aquecidos por sua luz,
por meio do Senhor,
unidos neste amor,
com vinho e pão nós
celebramos comunhão.

Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar;
No perdão que tenho em Ti aprendo a perdoar.
Quem serve o vinho e parte o pão
é o próprio Cristo.
Ressurreto e nosso irmão,
o Rei da Terra e céus é
nosso anfitrião; com vinho
e pão nós celebramos comunhão.

Entre o povo do Senhor verdadeiro lar,
Cristo está presente aqui neste celebrar
e logo vamos nos reunir,
no grande encontro
preparado que há de vir
na glória do Senhor,
em todo esplendor
com vinho e pão
celebraremos comunhão.

“E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho a todas as
nações, e então virá o fim.” (Mateus 24:14)

1. Que a rotina da vida humana não sufoque a verdade sobre a volta de Jesus.
2. Para que estejamos prontos, quando Deus cumprir a sua vontade sobre a história na terra.
3. Que neste período da graça, muitos creiam e recebam Jesus como salvador e Senhor.

"Quem é injusto, continue na injustiça; quem é impuro, continue na impureza; quem é justo,
continue praticando a justiça; e quem é santo, continue se santificando. Venho em breve e trago

a recompensa, com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra.”

“E verão a sua face, e na testa deles estará o seu nome. Mas ele me disse: Olha, não faças isso,
porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste

livro. Adora a Deus. Ele me disse ainda: Não guardes as palavras da profecia deste livro, porque
o tempo está próximo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim.”

Ao que está assentado
No trono e ao Cordeiro
seja o louvor, e a honra,
E a glória, e o domínio,

Pelos séculos dos séculos, amém.

Tu estás assentado no trono
Sempre reinando soberano
Anjos cantando, homens louvando
Deus reunido com seu povo
Ó alfa, ômega, Cristo, filho
Ó vem, ó vem, ó vem Senhor Jesus

Ansioso espero a tua volta
No grande dia em que tu virás
Então subiremos, contigo estaremos
Para sempre, aleluia!
Maranata, Cristo, filho, mestre
Ó vem, ó vem, ó vem Senhor Jesus.



“Sim, Com Certeza, Meu Senhor Aqui Está - 236 HCC”

“Perdoa-me Senhor - 275 HCC”

“Alvo Mais Que a Neve - 286 HCC”

Manhã - 10h25min
“Ao Que Está Assentado”

“Vem, Esta é a Hora”

“Ao Que é Digno”

“Vim Para Adorar-Te”

“Alfa e Ômega”

Noite - 19h

Sim, com certeza meu Senhor aqui está,
pois eu sinto a sua graça, seu poder.

Refletida em cada face aqui,
sua glória posso ver;

sim, com certeza meu Senhor aqui está.

1- Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi pra te servir, se em meu agir o teu amor também não refleti.
Perdoa-me, Senhor, se em teu caminho não segui, se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir.
Escuta minha oração, Senhor, desejo aqui viver pra teu louvor;
ensina-me a te ouvir e com amor servir e os santos passos teus aqui seguir.

2- Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei, se em meu caminho escuro tua luz não procurei;
perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei, se eu não te sondei,
se teu querer pra mim não procurei.
Escuta minha oração, Senhor; desejo aqui viver pra teu louvor; ensina-me a voltar
e junto a ti estar e em tua graça sempre confiar.

3- Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi, se, indiferente a tudo, a missão eu não cumpri;
perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi,
se só pra mim vivi, se meus talentos não desenvolvi.
Escuta minha oração, Senhor, desejo aqui viver pra teu louvor; ensina-me a agir
e meu dever cumprir e frutos dignos dedicar a ti.

1- Seja bendito o Cordeiro
que na cruz por nós padeceu!
Seja bendito o seu sangue
que por nós, pecadores, verteu!
Salvos do mal nós estamos,
por tua graça e teu favor,
pois que mais alvos que a neve
o teu sangue nos torna, Senhor.

Alvos mais que a neve,
alvos mais que a neve,
pois, em seu sangue lavados,
nós temos perdão do Senhor.

2- Foi espinhosa a coroa
que Jesus por nós suportou;
foram profundas as chagas
que nos provam o quanto ele amou.
Há nessas chagas pureza
para o indigno pecador,
pois que mais alvos que a neve
o teu sangue nos torna, Senhor. 3- Se tudo a ti confessarmos

e seguirmos na tua luz,
tu não somente perdoas,
purificas também, ó Jesus.
Lavas de todo pecado.
Que maravilha esse amor!
Pois que mais alvos que a neve
o teu sangue nos torna, Senhor.

Ao que está assentado
No trono e ao Cordeiro
seja o louvor, e a honra,
E a glória, e o domínio,

Pelos séculos dos séculos, amém.

Vem, esta é a hora da adoração, vem, dar a Ele teu coração.
Vem, assim como estás para adorar, vem, assim como estás diante do pai.

Vem.
Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará.

Mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá.

Ao que é digno de receber a glória,
ao que é digno de receber o louvor,
ao que é digno de receber a glória,
ao que é digno de receber o louvor,

Levantemos nossas mãos e adoremos
A Jesus, cordeiro de  Glória
Exaltemos Sua incomparável majestade
Ao que vive pra sempre, Ao grande Eu Sou
A Jesus.

Tu estás assentado no trono
Sempre reinando soberano
Anjos cantando, homens louvando
Deus reunido com seu povo
Ó alfa, ômega, Cristo, filho
Ó vem, ó vem, ó vem Senhor Jesus

Ansioso espero a tua volta
No grande dia em que tu virás
Então subiremos, contigo estaremos
Para sempre, aleluia!
Maranata, Cristo, filho, mestre
Ó vem, ó vem, ó vem Senhor Jesus.

Eu nunca saberei o preço,
dos meus pecados lá na cruz.
Eu nunca saberei o preço,
dos meus pecados lá na cruz.

Luz do mundo vieste a terra,
Pra que eu pudesse te ver.
Tua beleza me leva a adorar-te,
quero contigo viver.

Vim para adorar-te, vim para prostar-me.
Vim para dizer que és meu Deus.
És totalmente amável, totalmente digno,
tão maravilhoso para mim

Eterno rei, exaltado nas alturas.
Glorioso nos céus.
Humilde vieste à terra que criaste
e por amor pobre se fez.


