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ESCALA FEVEREIRO:  o Pr.
Washington Luiz faz saber a escala de
mensageiros para o mês de Fevereiro/2016.
Dia 14/02: am. MM. Renan Hart - pm.
Jane Farias. 21/02: am. pm. Diác. Edson
Ferreira. 28/02: am. MM. Renan Hart -
pm. Franquisnei.

CURSO LIVRE DE MÚSICA: as aulas
retornam no dia 12 de fevereiro (sexta-feira).
Informações na secretaria da PIBS.

CORO ESCOLA:  nossos ensaios
retornam no dia 15 de fevereiro. Se você
deseja aprender teoria musical, canto e ter
uma experiência musical diferente venha
fazer parte! Informações MM Renan Hart.

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 07/02 No Próximo Domingo, 14/02 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, 07 de fevereiro de 2016.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXV - Nº06

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: 07- Alice Naves
Lôbo;  08- Pr. José Jeremias F. de Oliveira;
09- Edson Pereira do Nascimento; 12- Mayara
W. Neves Ferreira dos Santos; 13- Sebastião
Gomes Calácia Júnior. Casamento: 10-
Janaína e Dájames. Parabéns!

AQUISIÇÃO DE LIVRO: adquira o livro
“Pastoreado por Paulo”, para estudar nas
quartas-feiras. Valor: R$ 25,00 que pode ser
entregue na secretaria. Garanta o seu o mais
rápido possível, pois o estoque é limitado.

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.

Pastoral

As riquezas da piedade com contentamento

08-Segunda
09-Terça
10-Quarta
11-Quinta
12-Sexta
13-Sábado
14-Domingo

Daniel F. e Clesson.
Andreia Santos.
Débora Nascimento.
Não haverá
classe.
Não haverá classe.
Adalberto e Raimunda.
Mayara, Camila e Valdivino.
Olinda e Peterson.
Não haverá transporte.
Sílvio e Sebastião Calácia.
Alessandro, Ismeraldo e
Marivam.

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!

Êxodo 26:1-27:21
Êxodo 28:1-43
Êxodo 29:1-30:10
Êxodo 30:11-31:18
Êxodo 32:1-33:23
Êxodo 34:1-35:19
Êxodo 35:20-36:38

Mateus 25:1-30
Mateus 25:31-26:16
Mateus 26:17-35
Mateus 26:36-68
Mateus 26:69-27:14
Mateus 27:15-31
Mateus 27:32-66

Salmo 31:1-8
Salmo 31:9-18
Salmo 31:19-24
Salmo 32:1-11
Salmo 33:1-12
Salmo 33:13-22
Salmo 34:1-10

Provérbios 8:1-11
Provérbios 8:12-14
Provérbios 8:15-21
Provérbios 8:22-31
Provérbios 8:32-36
Provérbios 9:1-6
Provérbios 9:7-8

Fabiano N. e Caio Guedes.
Karina Mondianne.
Maria das Graças.
Não haverá
classe.
Não haverá classe.
Valdivino Dias e Evenita.
André, Daniel e Norton.
Paulo José e Wellida.
Alex P. e Franquisnei L.
Gléslia e Tânia Souza.
Paulo Lobo, José Carlos e
Givanildo.

“E, de fato, é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento”. (I Tm 6:6)
O contentamento está para o humilde submisso à verdade da Palavra de Deus,

descrita, também, em I Tm 6:6-10. Paulo exalta no texto a “grande fonte de lucro” da
“piedade com contentamento” e nos traz à lembrança verdades bíblicas que são
fundamentais na busca pelo contentamento.

Somos lembrados de que “nada trouxemos para este mundo, e nada podemos
daqui levar” (v.7). Estamos apenas de passagem. Este mundo não é o nosso lar. Num
dado momento nós seremos conduzidos ao verdadeiro lar e nada daqui poderemos
levar conosco.

Há um desencontro de satisfação, porque desejamos as coisas. Porém, somos
peregrinos e estrangeiros no mundo. O cristão tem outra pátria. Por isso, precisamos
ajustar nossas expectativas e aprender a viver sem esperar que nossos desejos sejam
satisfeitos. Nunca desenvolveremos o contentamento, enquanto não desenvolvermos
esse aprendizado.

Somos atraídos pelas coisas do mundo. Não é pra menos. Vivemos nele e
buscamos melhorar a nossa vida, queremos ter. Isso é vaidade! Essas coisas do mundo
não têm um valor espiritual final. Elas não garantem nosso caminho para Deus. Não são
capazes de produzir piedade e contentamento. Pelo contrário, elas nos tiram da graça.

As coisas não satisfazem nossos desejos mais profundos. Elas podem suprir
necessidades em nossa vida, mas não podem ser prioridades da vida. Elas não podem
lhe tirar do primeiro amor. O que lhe garante permanecer no altar da graça é a piedade
com contentamento.

Quem disse que beber água do mar, salgada, sacia a sede? Assim é o mundo
material ao nosso redor, não pode saciar o anseio da alma. Eu e você nos completamos
e somos supridos somente em Deus, que nos criou. Nada se compara com a alegria, o
suprimento, a graça encontrada em Deus.

Lembre-se de que uma abnegação piedosa é essencial para a vida cristã. Jesus
disse: “se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me”.
Então, você se depara com as riquezas da piedade com contentamento.

De seu pastor e amigo,
Washington Luiz da Silva.



ORDEM DOS CULTOS
Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão Pelo Culto
Ministério das Comunicações É notícia na PIBS
Prelúdio Instrumental

Canto Congregacional “Eu Te Louvarei, Meu Bom Jesus” e “É Teu Povo”
Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Leitura Bíblica Salmo 99:1-9

Momento de Intercessão

Cantos Congregacionais   “Reina em Mim”, “Espírito em Verdade” e “Ó Senhor, Vem Me Dirigir”
Oração
Mensagem Franquisnei Lopes da Costa
Canto Congregacional “Confiarei”

Oração
Poslúdio Instrumental

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

Cantos Congregacionais “Ele é Exaltado” e “Grande é o Senhor”
Ministério das Comunicações É notícia na PIBS
Leitura Bíblica Salmo 113

Momento de Intercessão

Dedicação de Dízimos e Ofertas “Santo! Santo! Santo! - 02 HCC”

Oração
Mensagem Pr. Nilson Moura
Canto Congregacional “Descansarei”

Oração de Gratidão
Poslúdio Instrumental

“Louvai ao Senhor todas as nações, exaltai-o todos os povos”.  (Salmo 117:1)

DIRIGENTE:

MULHERES:

TODOS:

MULHERES:

DIRIGENTE:

Louvai ao Senhor. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor.Bendito seja
o nome do Senhor, desde agora e para sempre.

Desde o nascimento do sol até o seu ocaso, há de ser louvado o nome do
Senhor.Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos
céus.

Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, que tem o seu assento nas alturas,que se
inclina para ver o que está no céu e na terra?

Ele levanta do pó o pobre, e do monturo ergue o necessitado, para fazê-lo sentar
com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo.

Ele faz com que a mulher estéril habite em família, e seja alegre mãe de filhos. Louvai
ao Senhor.

1. Louvando a Deus, por nos constituir servos em Cristo.
2. Glorificando ao Senhor porque Ele está acima de todas as coisas.
3. Agradecer a Deus pelo cuidado dispensado a nós.

1- Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Cedo, de manhã, entoamos teu louvor.
Santo! Santo! Santo! Nosso Deus triúno,
és um só Deus, excelso Criador.

2- Santo! Santo! Santo! Todos os remidos,
juntos com os anjos, proclamam teu louvor.
Antes de formar-se o firmamento e a terra,
eras e sempre és e hás de ser, Senhor.

4- Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Tuas obras louvam teu nome com fervor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
És um só Deus, supremo Criador. Amém.

3- Santo! Santo! Santo! Nós, os pecadores,
não podemos ver tua glória sem tremor.
Tu somente és santo; outro não existe
puro e perfeito, excelso benfeitor.

“Eu sou a videira; vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto;
porque sem mim nada podeis fazer”. (João 15:5)

1. Agradecer a Deus, por enviar Jesus como Salvador e Senhor.
2. Pedir ao Pai que nos ajude pelo seu Espírito a honramos Jesus.
3. Que o Senhor realize as promessas de vitórias para as nossas vidas.

2- Minha alma está segura em Ti.
Sabe bem que em Cristo firme está .

Se o trovão e o mar se erguendo vêm, Sobre a tempestade eu voarei.
Sobre as águas Tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus!

1- Cobre-me com Tuas mãos.
Com poder vem me esconder, Senhor.

DIRIGENTE:

TODOS:

MULHERES:

TODOS:

DIRIGENTE:

MULHERES:

TODOS:

O SENHOR reina! Tremam os povos! Ele está entronizado sobre os querubins.
Estremeça a terra! O SENHOR é grande em Sião; exaltado acima de todos os
povos.

Louvem teu grande e tremendo nome, pois tu és santo.

És Rei poderoso que amas a justiça; estabeleces a equidade; executas juízo e
justiça em Jacó. Exaltai o SENHOR, nosso Deus, e prostrai-vos diante do estrado
de seus pés, pois ele é santo.

Louvem teu grande e tremendo nome, pois tu és santo.

Moisés e Arão estavam entre seus sacerdotes, e Samuel, entre os que invocavam
seu nome; eles clamavam ao SENHOR, e ele os ouvia. Falava-lhes desde a coluna
de nuvem; eles guardavam seus testemunhos e os estatutos que lhes tinha dado.

Louvem teu grande e tremendo nome, pois tu és santo.

SENHOR, nosso Deus, tu os ouviste; foste para eles um Deus perdoador, ainda
que os punisse por seus atos. Exaltai o SENHOR, nosso Deus, e adorai-o no seu
santo monte, pois o SENHOR, nosso Deus, é santo.

Confiarei em Ti, Senhor,
minha esperança está em Ti,
não há maior prazer do que saber
que o meu Deus cuida de mim.

Meu futuro está seguro em suas mãos,
não importa a circunstância
permanecerei firmado nas promessas
que o Senhor me fez.

Confiarei em Ti. (x5)

Eu não tenho que andar ansioso
se vou ter o que comer ou vestir,
se o Senhor veste os lírios do campo,
o que mais não fará por mim?

Eu não tenho que andar preocupado
com os cuidados e males do amanhã,
pois até aqui o Senhor me sustentou.



Manhã - 10h25min
“Ele é Exaltado”

“Grande é o Senhor”

“Santo! Santo! Santo! - 02 HCC”

“Descansarei”

Noite - 19h

“Eu Te Louvarei, Meu Bom Jesus”

“É Teu Povo”

“Reina em Mim”

“Em Espírito, Em Verdade”

“Ó Senhor, Vem Me Dirigir - 212 HCC”

“Confiarei”

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)

Grande é o Senhor e mui digno de louvor,
na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
Alegria de toda a terra.
Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória,
que nos ajuda contra o inimigo.
Por isso diante dEle nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer

e agradecer-te por tua obra em nossas vidas
Confiamos em teu infinito amor,
Pois só Tu és o Deus eterno
sobre toda a terra e céu.

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.

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!

Em espírito, em verdade
Te adoramos, te adoramos.

Rei dos reis e Senhor
Te entregamos nosso viver.

bis
Pra te adorar, ó Rei dos reis,
Foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
Meu prazer é te louvar,
Meu prazer é estar nos átrios do Senhor,
Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.bis

}

}

Ó Senhor, vem me dirigir!
com fervor quero te seguir
Para hoje e sempre te honrar
e teu amor ao mundo mostrar.

1.  Quero buscar e pedir ao Senhor
do seu Espírito e seu amor;
e na palavra vou refletir,
pois suas ordens eu quero cumprir.

2. Quero louvar e ouvir o Senhor,
o seu Espírito libertador,
todo pecado já confessar,
tudo que tenho lhe dedicar.

3. Quero falar e seguir ao Senhor,
ao seu Espírito consolador;
no seu trabalho vou investir
e só a ele amar e servir.

2- Minha alma está segura em Ti.
Sabe bem que em Cristo firme está .

Se o trovão e o mar se erguendo vêm, Sobre a tempestade eu voarei.
Sobre as águas Tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus!

1- Cobre-me com Tuas mãos.
Com poder vem me esconder, Senhor.

1- Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Cedo, de manhã, entoamos teu louvor.
Santo! Santo! Santo! Nosso Deus triúno,
és um só Deus, excelso Criador.

2- Santo! Santo! Santo! Todos os remidos,
juntos com os anjos, proclamam teu louvor.
Antes de formar-se o firmamento e a terra,
eras e sempre és e hás de ser, Senhor.

4- Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Tuas obras louvam teu nome com fervor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
És um só Deus, supremo Criador. Amém.

3- Santo! Santo! Santo! Nós, os pecadores,
não podemos ver tua glória sem tremor.
Tu somente és santo; outro não existe
puro e perfeito, excelso benfeitor.

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.

Confiarei em Ti, Senhor,
minha esperança está em Ti,
não há maior prazer do que saber
que o meu Deus cuida de mim.

Meu futuro está seguro em suas mãos,
não importa a circunstância
permanecerei firmado nas promessas
que o Senhor me fez.

Confiarei em Ti. (x5)

Eu não tenho que andar ansioso
se vou ter o que comer ou vestir,
se o Senhor veste os lírios do campo,
o que mais não fará por mim?

Eu não tenho que andar preocupado
com os cuidados e males do amanhã,
pois até aqui o Senhor me sustentou.


