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SÉRIE INTERLÚDIO: hoje, às 18h,

teremos a nossa Série Interlúdio, com a

participação do saxofonista Tino Júnior.

Divulgue, participe e traga visitantes.

DIA DAS MÃES: no próximo domingo,

dia 8/5, teremos um delicioso café da manhã

na quadra da PIBS em comemoração ao Dia

das Mães, às 8h. Participe desse momento

especial!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos

cultos de oração nas quartas-feiras e

acompanhe a série de mensagens sobre o

livro “Pastoreados por Paulo”.

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 01/05 No Próximo Domingo, 08/05 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, 01 de maio de 2016.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXV - Nº18

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

Pastoral

Parabéns aos Trabalhadores

02-Segunda
03-Terça
04-Quarta
05-Quinta
06-Sexta
07-Sábado
08-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!

ANIVERSARIANTES: 01- Daniel André do

Nascimento; 02- Maristela Freitas Bezerra; 04-

Antônio Oliveira da Cruz, Jônatas Oliveira

Silva, André Ramos Motta e Oliveira; 07- Edna

de Oliveira Luciano. Casamento: 05- Jesse

Farias e Emília. Parabéns!

DÍZIMOS E OFERTAS: nos cultos da

manhã e da noite, teremos um momento para a

consagração de dízimos e ofertas.

CORO MASCULINO: terá seu ensaio hoje

às 15h. O irmão Jessé solicita que os irmãos

tragam as três partituras. Ensaios para

apresentação em Alagoas. Participe!

Wellington e Alessandro.
Andreia Santos.
Letícia.
Márcia e
Betânya.
Fernanda, Mada e Viviane.
Deraldo e Eufrosina.
Norton, André e Larissa.
Dinah e Elias Monteiro.
Israel B. e Franquisnei.
Gléslia e Valmi.
Daniel, Fernando Bulhões e
Wallace.

Juízes 13:1-14:20
Juízes 15:1-16:31
Juízes 17:1-18:31
Juízes 19:1-20:48
Juízes 21:1-Rt 1:22
Rute 2;1-4:22
I Samuel 1:1-2:21

João 1:29-51
João 2:1-25
João 3:1-21
João 3:22-4:3
João 4:4-42
João 4:43-54
João 5:1-23

Salmo 102:1-28
Salmo 103:1-22
Salmo 104:1-23
Salmo 104:24-35
Salmo 105:1-15
Salmo 105:16-36
Salmo 105:37-45

Provérbios 14:15-16
Provérbios 14:17-19
Provérbios 14:20-21
Provérbios 14:22-24
Provérbios 14:25
Provérbios 14:26-27
Provérbios 14:28-29

Valmi Vieira e Sinval Lima.
Karina Mondianne.
Dinalva.
Karina e
Ana Elisa.
Rosângela, Fernanda e Viviane.
Valdivino e Maria Alves.
Ricardo, Jozy e Camylla.
Eduardo A. e Guilherme M.
Paulo José e Elias Vicente.
Maria Clara e Shaula Gléria.
Sebastião, Ariovaldo e
Israel.

Hoje é o dia do trabalho, comemorado em muitos países e no Brasil que é feriado
nacional, onde mais de dez milhões deles estão desempregados. Esses vão comemorar o quê? A
falta do trabalho, além de desestabilizar a pessoa, tira dela as suas expectativas de sucesso e a sua
dignidade. Aliás, o único lugar no mundo aonde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário.

O trabalho é bíblico, citado nas páginas sagradas por muitas vezes, também, foi
mencionado sobre esforço contínuo do animal que trabalha. Tem gente que não gosta de trabalho,
prefere ser pesado a outros para viver; mas o trabalho torna a pessoa feliz, porque a felicidade do
trabalho é ter o que fazer.

Os movimentos que se organizam para essa homenagem ao trabalhador, trazem em suas
falas uma transferência de responsabilidades da valorização do trabalhador para os outros ou ao
empregador. Está certo! É preciso ter consciência do valor de quem trabalha. Porém, o primeiro
reconhecimento de valorização deve ser do ocupante daquele trabalho.

A vida é dura para todo mundo e por vezes sem chance de escolhas das tarefas a serem
realizadas ou do que sobrou de trabalho para fazer. Mas, para quem começa o seu dia de trabalho
com descontentamento, com murmuração, com indisposição de servir, perdeu no seu dia o prazer
e a oportunidade de valorizar a si mesmo e o que faz. Além de trazer sobre si o peso das palavras
más, proferidas.

O trabalho é, na maioria das vezes, o pai do prazer, da satisfação pessoal, das realizações
conquistadas e do dever cumprido. Não teria sido, por isso, que Jó disse que o homem nasce para
o trabalho e certamente como fagulhas para voar para cima?

Desejamos aos trabalhadores membros da PIBS e a todos que têm o um relacionamento
com ela, felicidades para o seu trabalho e que o mesmo seja visto por cada trabalhador, como graça
de Deus para a sua provisão, lembrando que o seu trabalho não é vão no Senhor.

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 “É Tua Graça”
Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical
Momento de Intercessão

Cantos Congregacionais “O Meu Prazer”, “Amor Maior” e “Bem Mais Que Tudo”
Oração pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Leitura Bíblica Romanos 3:19-22

Mensagem           “Não Há Distinção” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Maior é o Que Está em Nós”

Oração de Gratidão
Poslúdio Instrumental

Noite - 19hManhã - 10h25min
Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão Pelo Culto
Ministério das Comunicações É notícia na PIBS
Prelúdio Instrumental

Canto Congregacional “Coração Igual ao Teu” e “Jesus, Essência do Louvor”
Momento de Intercessão

Participação Musical Joseane de Oliveira
Dedicação de Dízimos e Ofertas “Seja Bendito o Cordeiro - 123 HCC”

Oração
Texto Bíblico Romanos 3:9; Romanos 1:18-32
Mensagem        “Quem é Superior a Quem? Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Se Sofrimentos eu Causei, Senhor - 280 HCC”

Oração de Gratidão
Poslúdio Instrumental

“Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo
aquele que crê; primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no

evangelho, de fé em fé, como está escrito: O justo viverá pela fé.” (Romanos 1:16-17)

1. Pedir a Deus perdão pelos nossos erros cometidos.
2. Pedir a Deus o livramento para as vidas escravizadas pelo pecado.
3. Pedir a Deus que salve a nossa nação.

1- Se sofrimentos eu causei, Senhor;
Se o meu exemplo fez alguém cair;
se em teus caminhos eu não quis andar,
perdão, Senhor!

2- Se vão e fútil foi o meu falar;
se a meu irmão não demonstrei amor;
se ao sofredor não estendi a mão,
perdão, Senhor!

3- Se indiferente foi o meu viver;
tranqüilo, calmo, sem lutar por ti,
devendo estar mui firme no labor,
perdão, Senhor!

4- Escuta, ó Deus, a minha petição,
e vem livrar-me de incertezas mil.
Transforma este pobre pecador.
Amém, Senhor!

“Porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei; pois pela lei vem o pleno
conhecimento do pecado. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção

que há em Cristo Jesus.” (Romanos 3:20,24)

1. Agradecer a Deus pelo perdão e justificação em Cristo.
2. Pedir a Deus para que os ouvintes creiam em Jesus.
3. Agradecer a Deus pela providência da redenção.

DIRIGENTE:

TODOS:

MULHERES:

TODOS:

Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é para os que estão debaixo da lei que ela diz,
para que toda boca se cale e todo o mundo fique sujeito ao julgamento de Deus.

Porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei; pois pela lei vem o
pleno conhecimento do pecado.

Mas agora a justiça de Deus se manifestou, sem a lei, atestada pela Lei e pelos
Profetas.

Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem;
pois não há distinção.

1- Seja Bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu!
Seja bendito o seu sangue Que por nós, pecadores, verteu!
Eis nesse sangue lavados, Com roupas que tão alvas são,
Os pecadores remidos, Que perante seu Deus hoje estão!

Alvo mais que a neve! Alvo mais que a neve!
Sim, nesse sangue lavado, Mais alvo que a neve serei!

2- Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou!
Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto ele amou!
Eis, nessas chagas, pureza para o mais torpe pecador,
Pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor!

3- Se nós a ti confersarmos, e seguirmos na tua luz,
Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus,
Sim, e de todo o pecado! Que maravilha desse amor!
Pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor!

Tudo o que Jesus conquistou na cruz
é direito nosso, é nossa herança.

Todas as bênçãos de Deus pra nós,
 tomamos posse, é nossa herança.

Toda vida todo poder,
tudo o que Deus tem para dar.

Abrimos nossas vidas pra receber,
Nada mais nos resistirá.

Maior é o que está em nós
Do que o que está no mundo.   (2x)



Manhã - 10h25min
“Coração Igual ao Teu”

“Jesus, Essência do Louvor”

“Seja Bendito o Cordeiro - 123 CC”

Noite - 19h
“É Tua Graça”

“O Meu Prazer”

“Amor Maior”

“Bem Mais Que Tudo”

“Maior é o Que Está em Nós”

Se tu olhares, Senhor,  pra dentro de mim, nada encontrarás de bom.
Mas um desejo eu tenho de ser transformado,

Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração.

Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão.
Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó, Deus, dá-me um novo coração.

Dá-me um coração igual ao teu, Meu Mestre, dá-me um coração igual ao teu.
Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu.

Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais.
Pobre fraco sou, mas o que tenho é teu, Minha vida dou.
Dar-te-hei mais que uma canção, pois a música em si,
Não é o que queres de mim.
Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou
E queres meu coração.

Quando o som se vai tudo se desfaz, eu me achego a ti,
Para dar-te ó Deus, algo de valor, que alegre a ti,
Dar-te-hei mais que uma canção, pois a música em si,
Não é o que queres de mim.
Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou
E queres meu coração.

Quero adorar-te com minha alma,
És o meu Salvador, a essência do meu louvor.
Perdão, Senhor é o que mais quero,
És o meu Redentor e a essência do meu louvor.

1- Seja Bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu!
Seja bendito o seu sangue Que por nós, pecadores, verteu!
Eis nesse sangue lavados, Com roupas que tão alvas são,
Os pecadores remidos, Que perante seu Deus hoje estão!

Alvo mais que a neve! Alvo mais que a neve!
Sim, nesse sangue lavado, Mais alvo que a neve serei!

2- Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou!
Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto ele amou!
Eis, nessas chagas, pureza para o mais torpe pecador,
Pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor!

3- Se nós a ti confersarmos e seguirmos na tua luz,
Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus,
Sim, e de todo o pecado! Que maravilha desse amor!
Pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor!

É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida.
Por teu sangue tenho acesso a tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus.

Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta.
 Favor imerecido, do céu, do céu pra mim.

O meu prazer é te louvar, Senhor,
erguer a minha voz e te exaltar,
Render ações de graça, declarar,
que és Senhor, que és Senhor,
que és Senhor...

Já temos a unção que vem de Ti,
que vem do Santo e desce sobre nós,
nos resgatando pra um novo viver,
com poder pra vencer todo mal,

Santíssimo, luz do meu ser,
Tu és meu Deus, o meu prazer. (MULHERES)
Incomparável, Senhor tu és, (HOMENS)
plenitude de Amor! (TODOS)

Adorado, exaltado, soberano,
Deus supremo és,
Pai das luzes,
Pai de todos nós,
Imutável és, pleno em glória e poder.

O meu prazer é te louvar, Senhor,
erguer a minha voz e te exaltar,
render ações de graça, declarar,
que és Senhor, que és Senhor,
que és Senhor...

Em tua presença há plena alegria,
delícias sempre tenho em tuas mãos.
A minha voz aclama a Ti, Senhor,
vou erguer minha voz, celebrar.

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)

Bem mais que as forças. Poder e reis.
Que a natureza e tudo que se fez.
Bem mais que tudo, criado por tuas mãos.
Deus, Tu és o Início, Meio e Fim.
Bem mais que os mares.
Bem mais que o sol
e as maravilhas que o mundo conheceu.
E as riquezas e tesouros desta Terra.
Incomparável és pra mim.

Por amor, sua vida entregou.
Meu Senhor, humilhado foi.
Como a flor machucada no jardim.
Morreu por mim, pensou em mim.
Me amou.

Tudo o que Jesus conquistou na cruz
é direito nosso, é nossa herança.

Todas as bênçãos de Deus pra nós,
 tomamos posse, é nossa herança.

Toda vida todo poder,
tudo o que Deus tem para dar.

Abrimos nossas vidas pra receber,
Nada mais nos resistirá.

Maior é o que está em nós
Do que o que está no mundo.   (2x)


