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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!

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 e não marquem
eventos pessoais.

VIVA FAMÍLIA: acampamento é uma
ótima oportunidade de unir sua família com
a família Cristã, fortalecendo-as em
comunhão, pois essa é a meta principal do
Acampamento 2016. Os irmãos precisam
efetuar seus pagamentos para que
possamos honrar nossos compromissos
junto à direção do Acampamento.
Continuem em oração!

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 15/11 No Próximo Domingo, 22/11 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, 15 de novembro de 2015.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXIV - Nº46

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: 15- Felipe Machado
Soares; 17- Rosana Pessoa Silva Medeiros;
18- Eunice Nascimento Gomes, Ester Naves
de Oliveira; 19- Beatriz Alves de Souza,
Queomides Souza Santos; 21- Maria Edileuza
da Silva Portilho. Casamento: 20- Gislaine e
Marivan. Parabéns!

ORQUESTRA: já se encontram nos bancos
os envelopes da campanha para a Aquisição
dos Instrumentos para a Orquestra PIBS. Já
alcançamos 10,38% do orçado. Faça o seu alvo
e contribua!

GRUPO KARES: no dia 21/11, às 20h,
vamos receber na PIBS, o Grupo Musical
Kares, de João Pessoa/PB. Agende e reserve
essa data para você e os seus convidados.

Pastoral

Igreja Multiplicadora

16-Segunda
17-Terça
18-Quarta
19-Quinta
20-Sexta
21-Sábado
22-Domingo

Paulo Lôbo e Nelson.
Andreia Santos.
Euza.
Karina e
Ana Elisa.
Fernanda, Mada e Débora G.
Valdivino Dias e Maria Alves.
Claudio, Daniel e Mayara.
Peterson e Telma Guedes.
Nelson e Elias Vicente.
Nadir Vieira e Maria Clara M.
Alessandro, Ismeraldo, Marivan
e Luis Bueno.

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!

Ezequiel 29:1-30:26
Ezequiel 31:1-32:32
Ezequiel 33:1-34:31
Ezequiel 35:1-36:38
Ezequiel 37:1-38:23
Ezequiel 39:1-40:27
Ezequiel 40:28-41:26

Hebreus 11:32-12:13
Hebreus 12:14-29
Hebreus 13:1-25
Tiago 1:1-18
Tiago 1:19-2:17
Tiago 2:18-3:18
Tiago 4:1-17

Salmo 112:1-10
Salmo 113:1-114:8
Salmo 115:1-18
Salmo 116:1-19
Salmo 117:1-2
Salmo 118:1-18
Salmo 118:19-29

Provérbios 27:17
Provérbios 27:18-20
Provérbios 27:21-22
Provérbios 27:23-27
Provérbios 28:1
Provérbios 28:2
Provérbios 28:3-5

O Brasil precisa ser evangelizado. A forma dinâmica e prática de ser Igreja
Multiplicadora é a orientação que a JMN tem dado às igrejas para alcançarem as pessoas.
Algumas caraterísticas marcam essa dinâmica: o Evangelismo deixa de ser marcado por
eventos para ser um processo natural, ocorrendo no dia a dia dos membros. Benefícios
que surgem desse parâmetro são: conversões, reconciliações, alegria, comprometimento,
uma nova visão de reino.

Uma Igreja Multiplicadora está sustentada nos seguintes Princípios:
Primeiro Princípio: Oração.
Segundo Princípio: Evangelização discipuladora. É sair da pregação

evangelística feita no púlpito, para a vida evangelizadora do membro, através do
relacionamento discipulador. Trata-se de um relacionamento intencional de um discípulo,
com uma pessoa, visando torná-la outro discípulo.

Terceiro Princípio: Plantação de Igrejas. Nesse ponto, se faz necessário uma
pausa planejada e objetiva. A igreja para avançar precisa aprender o processo do PGM
como força propulsora de evangelização, que se constituirá num novo estilo de vida.  A
pausa planejada e objetiva se dá no sentido de tomarmos como princípio: plantar os
PGMs na PIBS. Na medida em que o processo avança, iniciaremos com as pessoas
alcançadas noutras localidades, os PGMs que formarão novas igrejas.

Quarto Princípio: Formação de Liderança Multiplicadora. Esse item carece de
muita oração. Não é só ser líder. A característica desse líder é ser multiplicador. Talvez,
você diga: “Eu sou líder!”, mas não tem a intencionalidade da multiplicação. Isso precisa
ser formado.

Quinto Princípio: Compaixão e Graça. Em Atos 2:42-47, o texto revela a
intensidade com que a igreja vivia o cristianismo. A igreja exercia cuidado recíproco
entre os irmãos. Os gestos de cumplicidade eram tão explícitos que não passavam
despercebidos da comunidade ao redor. O mundo hoje é diferente daquele passado,
mas os princípios de compaixão e graça permanecem iguais.

Os desafios impostos são muitos e os conheceremos no decorrer do tempo.
Vencê-los será um passo a cada dia. Para isso, conto com as orações e a participação de
cada membro no processo de conhecer, aprender e praticar de modo dinâmico e criativo,
o modo de ser e fazer uma Igreja Multiplicadora.

De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Sinval Lima e Alex Pinheiro.
Karina Mondianne.
Robertina.
Tânia F. e
Alessandra.
Viviane, Débora A. e Amanda.
Adalberto e Catarina Naves.
Norton, Daniel e Ricardo.
Olinda e Peterson.
Alex Pinheiro e Sinval Lima.
Sílvio e Sebastião Calácia.
Paulo Lôbo, Adalberto A.,
Antônio C. e Francisco Chagas.



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 “Bendito Seja Sempre o Cordeiro - 80 HCC”
Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Coro Feminino
Recitativo Bíblico Marcos 13:24-32

Participação Musical Coro Feminino
Momento de Intercessão

Cantos Congregacionais                “Aleluia, Hosana”, “Graças Dou” e “Ao Único”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 01 a 07 anos)
Texto Bíblico Daniel 12:11-12

Mensagem       “É preciso saber esperar” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Jesus Virá”

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    “Reina em Mim”
Leitura Bíblica Salmo 81
Momento de Intercessão

Dedicação de Dízimos e Ofertas       “Descansando no Poder de Deus - 330 HCC”

EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

ENCERRAMENTO
Canto Congregacional “Crer e Observar - 465 HCC”

Oração de Gratidão
Poslúdio Instrumental

" Ó pastor de Israel, dá ouvidos; tu, que guias José como um rebanho, que estás entronizado
sobre os querubins, mostra teu esplendor." (Salmo 80:1)

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.        Movimento de Membros.
4. Leitura e aprovação da Ata.

1. Por arrependimento, confissão e perdão.
2. Por mais santidade perante o Senhor Deus.

1- Que consolação tem meu coração,
Descansando no poder de Deus!
Ele tem prazer em me proteger,
Descansando no poder de Deus.

Descansando nos eternos braços do meu Deus,
 Vou seguro, descansando no poder de Deus.

2- Sempre avante vou, bem contente estou,
Descansando no poder de Deus.
Tudo hei de vencer pelo seu poder
Descansando no poder de Deus.

3- Não recearei, nada temerei,
Descansando no poder de Deus.
Tenho paz e amor junto a meu Senhor,
Descansando no poder de Deus.

4- Lutas sem cessar hei de atravessar,
Descansando no poder de Deus.
Não me deixará, mas me susterá,
Descansando no poder de Deus.

“Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar
tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a

corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o Autor e Consumador da nossa fé, o
qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da

vergonha que sofreu e está assentado à direita do trono de Deus.” (Hebreus 12:1-2)

“Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as
estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. Então o Filho do homem

será visto vindo nas nuvens, com grande poder e glória. E logo enviará seus anjos e reunirá seus
eleitos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei,
pois, a parábola da figueira: Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o

verão está próximo. Assim também vós, quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que ele
está próximo, às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará até que todas essas
coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas nunca as minhas palavras. Contudo, quanto ao dia

e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu nem o Filho, mas somente o Pai.”

1. Agradecer a Deus pela promessa da vinda de Jesus. Será o dia da vitória final dos salvos.
2. Pedir ao Pai que nos ajude a esperar com fé, por esse grandioso dia.
3. Que Deus nos auxilie a passar pelos dias de provações olhando para Jesus autor e consumador

da nossa fé.

“Desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado, e a abominação assoladora for
estabelecida, haverá mil duzentos e noventa dias. Tu, porém, vai-te, até que chegue o fim; pois

descansarás, e receberás a tua herança no final dos dias”.

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.

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.

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.

1- Em Jesus confiar, suas leis observar, é trilhar um caminho de paz.
Satisfeitos, guardar o que ele ordenar alegria perene nos traz.

Crer e observar tudo quanto ordenar; o fiel obedece ao que Cristo mandar.

3- Inefável prazer é Jesus conhecer e ser crente zeloso e leal.
Sua voz sempre ouvir, suas ordens cumprir, é ter bênção constante e real.

4- Resolutos, Senhor, e com todo fervor, os teus passos queremos seguir,
teus preceitos  guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua presença sentir.

2- Ao andarmos com Deus, recebemos dos céus direção e conforto sem par.
Nem tristeza, nem dor, nem a prova maior poderão nossa fé abalar.



“Reina em Mim”

“Descansando no Poder de Deus - 330 HCC”

“Crer e Observar - 465 HCC”

Manhã - 10h25min
“Bendito Seja Sempre o Cordeiro - 80 HCC”

“Aleluia, Hosana”

“Graças Dou”

“Ao Único”

“Jesus Virá”

Noite - 19h

1- Que consolação tem meu coração,
Descansando no poder de Deus!
Ele tem prazer em me proteger,
Descansando no poder de Deus.

Descansando nos eternos braços do meu Deus,
 Vou seguro, descansando no poder de Deus.

2- Sempre avante vou, bem contente estou,
Descansando no poder de Deus.
Tudo hei de vencer pelo seu poder
Descansando no poder de Deus.

3- Não recearei, nada temerei,
Descansando no poder de Deus.
Tenho paz e amor junto a meu Senhor,
Descansando no poder de Deus.

4- Lutas sem cessar hei de atravessar,
Descansando no poder de Deus.
Não me deixará, mas me susterá,
Descansando no poder de Deus.

1- Em Jesus confiar, suas leis observar, é trilhar um caminho de paz.
Satisfeitos, guardar o que ele ordenar alegria perene nos traz.

Crer e observar tudo quanto ordenar; o fiel obedece ao que Cristo mandar.

3- Inefável prazer é Jesus conhecer e ser crente zeloso e leal.
Sua voz sempre ouvir, suas ordens cumprir, é ter bênção constante e real.

4- Resolutos, Senhor, e com todo fervor, os teus passos queremos seguir,
teus preceitos  guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua presença sentir.

2- Ao andarmos com Deus, recebemos dos céus direção e conforto sem par.
Nem tristeza, nem dor, nem a prova maior poderão nossa fé abalar.

Sobre o meu pensar, tudo que eu falar
Faz-me refletir a beleza que há em Ti.
Tu és para mim mais que tudo aqui.
Vem reinar em mim, Senhor.

Sobre toda a terra Tu és o Rei.
Sobre as montanhas e o pôr do sol.
Uma coisa só meu desejo é:
vem reinar em mim, Senhor.

Reina em mim com Teu poder.
Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus.
Tu és o Senhor de tudo o que sou.
Vem reinar em mim, Senhor.

1- De todas as tribos,
povos e raças,
muitos virão te louvar.
De tantas culturas,
línguas e nações,
no tempo e no espaço,
virão te adorar.

Bendito seja sempre o Cordeiro,
Filho de Deus, raiz de Davi;
bendito seja o seu santo nome,
Cristo Jesus, presente aqui.

2- Remidos, comprados,
do mundo inteiro
muitos virão te louvar.
Teus filhos eleitos,
povo especial,
no tempo e no espaço,
virão te adorar.

Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus,
soberano, Rei dos reis, na cruz venceu a morte e o pecado destruiu;

com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou.

Aleluia, Hosana. Glórias ao Cordeiro. Nós Te adoramos
e a Ti celebramos com ações de graça, danças e alegria,

pois convém louvar-Te, ó, Senhor. (2x)

Das trevas trouxe-nos pra Tua luz. Para contigo reinar.
Livre acesso nós temos ao pai, por Teu sangue, ó Jesus.

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.

Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder

Ao Rei Eterno, imortal,  invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus    (bis)
Adoramos o teu nome

Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

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.

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.

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.


