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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES:
venha participar deste novo projeto do
Ministério de comunicações em 2016,
contamos com interessados para realizar
este projeto. Escaneie o QR Code abaixo e
descubra o nome deste projeto. Interessados
procurar os irmãos: Norton, Ricardo ou
Camylla.

VIVA FAMÍLIA: está chegando! Serão
momentos inesquecíveis, por isso,
continuem em oração e marquem o dia 31
de janeiro, pois teremos uma reunião com
todos os que irão para acertarmos os
últimos detalhes. Se você que vai ao
acampamento precisa de transporte para
chegar ao local, favor procurar os irmãos
no balcão na entrada da igreja e dê seu nome
ainda hoje.

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 24/01 No Próximo Domingo, 31/01 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 (8h às 12h e de 13h às 17h)

Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
E-mail: pibsobradinho@gmail.com
Site: www.pibsobradinho.org.br

Sobradinho, 24 de janeiro de 2016.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXV - Nº04

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- Dirley Sergio de
Melo; 27- Ronaldo José da Rocha, Rosângela
Santos de Barros André; 29- Amilcar Pinheiro
da Silva, Gabriel Naves de Oliveira; 30-
Patrícia Naves Silva de Oliveira; . Parabéns!

CURSO LIVRE DE MÚSICA: você pode
fazer sua matrícula a partir de segunda-feira
(25/01) nas aulas de: piano, bateria, violino,
violoncelo, clarinete, violão, canto e regência.
Informações na secretaria da igreja.

CAMPANHA DA ORQUESTRA:
agradecemos a todos os irmãos que
participaram. Nossa alvo era de R$ 12.000 e
alcançamos R$ 8.036,00 (67%). Queremos
consagrar todos os instrumentos no dia 06 de
março.

MINISTÉRIO DE ADORAÇÃO:
informamos que escala do mês de fevereiro já
foi enviada por e-mail e fixada nos quadros de
aviso da PIBS. Se você não recebeu entre em
contato com o MM Renan Hart.

Pastoral

A lição do menino e o tamanho de Deus

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

Wellington S. e Alessandro C.
Oliene.
Letícia.
Não haverá
classe.
Não haverá classe.
Isaque André e Norma M.
Valdivino, André e Daniel.
Magali S. e Paulo José.
Paulo Lobo e Sinval Lima.
Tânia S. e Moacir.
Queomides, Ariovaldo e
Nelson.

Gênesis 48:1-49:33
Gênesis 50:1; Êx. 2:10
Êxodo 2:11-3:22
Êxodo 4:1-5:21
Êxodo 5:22-7:25
Êxodo 8:1-9:35
Êxodo 10:1-12:13

Mateus 15:29-16:12
Mateus 16:13-17:13
Mateus 17:14-27
Mateus 18:1-22
Mateus 18:23-19:12
Mateus 19:13-30
Mateus 20:1-28

Salmo 20:1-9
Salmo 21:1-13
Salmo 22:1-18
Salmo 22:19-31
Salmo 23:1-6
Salmo 24:1-10
Salmo 25:1-15

Provérbios 4:20-27
Provérbios 5:1-6
Provérbios 5:7-14
Provérbios 5:15-21
Provérbios 5:22-23
Provérbios 6:1-5
Provérbios 6:6-11

“Chegai-vos para Deus, e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores;
e, vós de espírito vacilante, purificai os corações” (Tiago 4:8).

Um garoto perguntou ao pai: qual o tamanho de Deus? O pai ao olhar para o
céu avistou um avião e perguntou ao filho: Que tamanho tem aquele avião? O menino
disse: pequeno, quase não dá para ver. Então, o pai o levou a um aeroporto e ao chegar
próximo de um avião, perguntou: e agora, qual o tamanho desse? O menino respondeu:
nossa pai, esse é enorme! O pai então disse: assim é Deus, o tamanho vai depender da
distância que você estiver dele. Quando mais perto, maior Ele será na sua vida!

A lição principal dessa narrativa é um relacionamento íntimo e de amor profundo
com Cristo, para conhecê-lo, e entender o poder da Sua ressurreição, sentir e viver a
comunhão dos Seus sofrimentos e, até mesmo, conformar-me com Ele na sua morte, de
maneira que a sua vida pessoal seja expressão vívida de Cristo para o não salvo.

O conceito de chegar-se a Deus descreve alguém que, por escolha pessoal,
decididamente, volta-se para o Senhor sem restrição, sem duplicidade e com o coração
redimido, que anseia a comunhão plena com o Senhor e Salvador, à semelhança do
salmista: “quanto a mim, bom é estar junto a Deus; no Senhor Deus ponho o meu
refugio para proclamar todos os seus feitos”.

A que distância você está de Deus? Perto ou longe? O reflexo disso, na sua
vida e na vida dos seus, será evidente. A visão que você tem de Deus dependerá dessa
distância e não sentir-se membro de igreja, ou ter uma situação favorável, ou outros
fatores. A sua visão à respeito do poder e da grandeza de Deus depende do cultivo da
sua relação pessoal e amorosa com Ele.

Quando você está longe de Deus, um vazio espiritual, por certo, será um
grande buraco no seu coração, para ser preenchido. Esse vazio denuncia que está
sedento de Deus. Diante dessa realidade, “chegai-vos para Deus, e ele se chegará para
vós”.

De seu pastor e amigo,
Washington Luiz da Silva.

Valmi V. e Sinval Lima.
Edina Gadelha.
Dinalva.
Não haverá
classe.
Não haverá classe.
Joaquim e Ivone Naves.
Ricardo, Larissa e Jozy.
Peterson e Telma Guedes.
Israel B. e Franquisnei L.
Nadir V. e Maria Clara M.
Elisaldo, João Batista, André
Aguiar e Marcelo Rodrigues.



ORDEM DOS CULTOS
Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão Pelo Culto
Prelúdio Instrumental

Canto Congregacional “Doce Nome”
Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Leitura Bíblica Romanos 8:31-39

Momento de Intercessão

Cantos Congregacionais   “Senhor Te Quero”, “Cantarei Teu Amor” e “Eterno Amor”
Oração
Texto Bíblico Lucas 15:17-18a

Mensagem        “Tenha Coragem Para Viver” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Quão Grande é Meu Deus”
Oração
Poslúdio Instrumental

Noite - 19hManhã - 10h25min
Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão Pelo Culto
Prelúdio Instrumental

Cantos Congregacionais “É Teu Povo” e “Ele é Exaltado”
Momento de Intercessão

Leitura Bíblica Malaquias 3:10

Dedicação de Dízimos e Ofertas “Oh, Trazei à Casa do Tesouro” - 244 HCC”

Oração
Mensagem Missionária Aurise Brandão Lopes
Canto Congregacional “Consagração”

Oração de Gratidão
Poslúdio Instrumental

“Bem-aventurado aquele a quem escolhes e levas a ti, para habitar em teus átrios! Ficaremos
satisfeitos com a bondade da tua casa, do teu santo templo”. (Salmo 65:4)

1. Pelo trabalho missionário e tratamento de saúde da Missionária Aurise.
2. Pela identificação consistente e personalizada da igreja com a obra missionária.
3. Por mais pessoas da PIBS envolvidas com evangelismo e missões.

“Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa, e
provai-me nisto, diz o SENHOR dos Exércitos, e vede se não abrirei as janelas do céu e não

derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não conseguireis guardá-las”.

1- Oh, trazei à casa do tesouro,
dízimos e ofertas com amor!
Consagrai-vos como bons mordomos,
desfrutando as divinais promessas.

Sim, provai-o,
confiantes, dedicai-vos já ao Senhor,
Que grandes bênçãos
sobre vós derramará.

2- Quando minha fé vacila e falha,
tudo se escurece ao meu redor;
com ternura meu Senhor me ampara;
pelo seu amor então prossigo.

3- Eu lhe dediquei a minha vida,
todos os talentos, tempo e bens.
Com mil bênçãos ele me sustenta;
nele achei perdão e paz perenes.

A honra, a glória, a força
 e o poder ao Rei Jesus
 e o louvor ao Rei Jesus.

Ao Rei dos reis consagro tudo o que sou.
De gratos louvores transborda o meu coração.
A minha vida eu entrego
nas tuas mãos, meu Senhor.
Pra te exaltar com todo o meu amor.
Eu te louvarei conforme a tua justiça
e cantarei louvores, pois tu és Altíssimo.

Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver.
Cantarei e contarei as tuas obras,
pois por tuas mãos foram criadas,
terra, céu e mar e todo ser que neles há.

Toda terra celebra a Ti,
com cânticos de júbilo,
pois tu és o Deus criador.
Toda terra celebra a Ti,
com cânticos de júbilo,
pois tu és o Deus criador.

"Rendei graças ao SENHOR, invocai o seu nome; anunciai seus feitos entre os povos. Cantai-
lhe, cantai-lhe louvores; falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome;

alegre-se o coração daqueles que buscam o SENHOR." (Salmo 105:1-3)

DIRIGENTE:

MULHERES:

JUVENTUDE:

TODOS:

DIRIGENTE:

TODOS:

Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem
será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas, pelo contrário,
o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas?

Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os
justifica;

Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou, pelo contrário, quem
ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por
nós.

Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição,
ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada?

Como está escrito: Por amor de ti somos entregues à morte todos os dias; fomos
considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos
mais que vencedores, por meio daquele que nos amou.

Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades
celestiais, nem coisas do presente nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem
profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus,
que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.

“Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui
pereço de fome! Levantar-me-ei, irei ter com meu pai...”.



Manhã - 10h25min
“É Teu Povo/Ele é Exaltado”

“Oh, Trazei a Casa do Tesouro - 244 HCC”

“Consagração”

Noite - 19h

“Doce Nome”

“Senhor Te Quero”

“Cantarei Teu Amor”

“Eterno Amor”

“Quão Gradnde é o Meu Deus”

É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande.
Exaltamos teu doce nome pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus,

Pois és santo. Sim, és digno, de louvor e de ser adorado.
És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor!

1- Oh, trazei à casa do tesouro,
dízimos e ofertas com amor!
Consagrai-vos como bons mordomos,
desfrutando as divinais promessas.

Sim, provai-o,
confiantes, dedicai-vos já ao Senhor,
Que grandes bênçãos
sobre vós derramará.

2- Quando minha fé vacila e falha,
tudo se escurece ao meu redor;
com ternura meu Senhor me ampara;
pelo seu amor então prossigo.

3- Eu lhe dediquei a minha vida,
todos os talentos, tempo e bens.
Com mil bênçãos ele me sustenta;
nele achei perdão e paz perenes.

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)

A honra, a glória, a força
 e o poder ao Rei Jesus
 e o louvor ao Rei Jesus.

Ao Rei dos reis consagro tudo o que sou.
De gratos louvores transborda o meu coração.
A minha vida eu entrego
nas tuas mãos, meu Senhor.
Pra te exaltar com todo o meu amor.
Eu te louvarei conforme a tua justiça
e cantarei louvores, pois tu és Altíssimo.

Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver.
Cantarei e contarei as tuas obras,
pois por tuas mãos foram criadas,
terra, céu e mar e todo ser que neles há.

Toda terra celebra a Ti,
com cânticos de júbilo,
pois tu és o Deus criador.
Toda terra celebra a Ti,
com cânticos de júbilo,
pois tu és o Deus criador.

Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome,
os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser.

Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração
Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação.

Eu te busco, te procuro, oh Deus. No silêncio tu estás.
Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim.
Conhecer-te eu quero mais.

Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar.
Vou lutando, nada pode me impedir,
eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais.

Senhor, te quero,
quero ouvir tua voz.
Senhor, te quero mais.
Quero tocar-te,
Tua face eu quero ver.
Senhor, te quero mais.

Dos montes corre para o mar, Teu rio de amor por mim.
Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar.
Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos.
Teu amor me alcança e me faz louvar-Te.

Cantarei Teu amor pra sempre! (4x)
Meu coração exulta, de alegria eu canto.
Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a Tua alegria.

Abro mão do que sou
Meus desejos eu dou
Quero em tudo, Senhor Te adorar
Mais que fama e poder
Quero Te conhecer, Senhor

Não há ouro ou bens
Nem riquezas também
Que me afastem do Teu coração
Nem amor por alguém
Poderá me afastar de Ti

Jesus
Incomparável amor
Que me resgatou
Mestre
Hoje e pra sempre
Tua face eu buscarei

O que eu sou
Coloco aos Teus pés
Diante da Tua glória eu me humilharei
Vou encontrar o que precisar
Em Teu eterno amor
Em Teu eterno amor

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.


