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DIA DOS NAMORADOS: no dia 11/
06, sábado, teremos um passeio em
comemoração ao Dia dos Namorados para
o “Águas Correntes Park”. Será um
momento muito especial. Vocês que são
casados, noivos, ou namorados garantam
já as suas vagas, pois elas são limitadas.
Inscrições e mais informações com as irmãs
Larissa e Nadir.

MESTRE D’ARMAS: no dia 25/06, às
19h30, teremos a inauguração da
Congregação Batista no Mestre D’Armas.
Reserve esse dia para participar desse
momento importante na vida da igreja.

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, 22/05 No Próximo Domingo, 29/05 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, 22 de maio de 2016.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXV - Nº21

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

O lugar de bênção na família

23-Segunda
24-Terça
25-Quarta
26-Quinta
27-Sexta
28-Sábado
29-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:  22- Valdivino da
Costa Amorim; 23- Cláudia Cristina Marques
Moreira, Ducastel Paixão Tinoco, André
Almeida de Alcântara da Silva; 24- Maria de
Fátima Lourenço de Oliveira, Lorenna Rocha
Reis; 26- Ana Clara Dias Bouças; 28- Israel
Batista do Carmo; Casamento: 23- Ruana e
Fillipe. Parabéns!

ESPAÇO VIDA E ARTE: em junho vamos
começar uma nova turma para crianças de 6 a
12 anos. Faça sua matrícula pelo nosso site:
www.espacovidaearte.com

ORAÇÃO: estejamos em oração por nossos
irmãos que enfrentam enfermidades. São eles:
Silvânia Patrício e Paulo de Tarso.

Fabiano e Caio Guedes.
Edina Gadelha.
Maria das Graças.
Gláucia e
Emanuel.
Fernanda, Mada e Luciana.
Edson F. e Áurea.
Larissa, Ricardo e Norton.
Valdivino M. e Magali.
Alessandro C. e Franquisnei L.
Jhonatas N. e Silvio.
Elisaldo, André Aguiar e
Marcelo Rodrigues.

II Samuel 1:1-2:11
II Samuel 2:12-3:39
II Samuel 4:1-6:23
II Samuel 7:1-8:18
II Samuel 9:1-11:27
II Samuel 12:1-31
II Samuel 13:1-39

João 12:20-50
João 13:1-30
João 13:31-14:14
João 14:15-31
João 15:1-27
João 16:1-33
João 17:1-26

Salmo 118:19-29
Salmo 119:1-16
Salmo 119:17-32
Salmo 119:33-48
Salmo 119:49-64
Salmo 119:65-80
Salmo 119:81-96

Provérbios 15:27-28
Provérbios 15:29-30
Provérbios 15:31-32
Provérbios 15:33
Provérbios 16:1-3
Provérbios 16:4-5
Provérbios 16:6-7

Por acaso, você já leu Gênesis 32:22-33 e tem lembrança do que se trata? É um texto
impressionante. Podemos afirmar que não haveria Israel se não houvesse Jaboque na vida de Jacó.
Foi nesse lugar que Deus mudou a história de vida do patriarca Jacó. Uma grande revolução teve
origem numa luta peculiar, durante uma noite, entre Jacó e o anjo de Deus.

Jaboque ganha novo nome: Peniel e Jacó: Israel. Esse acontecimento se perpetuou na
memoria de Jacó e chegou até nós, as gerações vindouras. Deus tocou em Jacó e o marcou para
sempre. Jaboque é lugar de bênção.

O Deus de Jacó é o mesmo a quem servimos e Ele permanece com mãos estendidas para
tocar, abençoar e salvar. Quando Deus toca em nossas vidas, em nossa geração, em nossa nação,
as coisas mudam. É preciso se permitir ser tocado, deixar Deus agir soberanamente, no que
somos.

Jacó e Esaú tinham pontos de desafetos, Esaú tinha raízes de amarguras contra o seu
irmão e Jacó era possuído de um medo mortal de tudo isso. Pelos estragos nos relacionamentos
dessa família, era possível uma tragédia. Mas, Deus mudou essa história no vale de Jaboque, o
vale da bênção na vida de Jacó.

A bênção firmada naquela noite se estendeu e alcançou toda a família de Jacó e, no ponto
nefrálgico. Deus curou os relacionamentos rompidos. A saúde dos relacionamentos familiares
depende da cura de Deus. As palavras ferinas proferidas, os atos mal praticados, as ofensas, o eu
ofendido; tudo isso, precisa ser lavado no sangue do Cordeiro.

Quando somos abençoados por Deus, toda a família terá o reflexo dessa bênção, no
casamento, nos relacionamentos de pais e filhos, de irmãos, nas extensões familiares: noras e
sogras, avós e netos, tios e primos. Você deseja a bênção permanente de Deus? Volte ao seu
Jaboque e agarre-se a Deus, até Ele dispensar a bênção.

Lembre-se: se Deus não o tocar na coxa, vai tocá-lo em várias outras áreas da sua vida
pessoal que precisam ser mudadas. Assim, foi com Jacó custou-lhe a junta da coxa; assim será
com você. Esse é o preço!

De seu pastor e amigo,
Washington Luiz da Silva.

Paulo Lôbo e Nelson.
Andreia Santos.
Euza.
Tânia Naves e
Alice.
Amanda, Rosângela e Gislaine.
Queomides e Raimunda T.
André, Camylla e Mayara.
Elias Monteiro e Olinda.
Nelson e Elias Vicente.
Valmi e Peterson.
Alessandro, Ismeraldo e
Marivam.



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 Me Alegro em Ti”
Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Coro Feminino
Tema: “Minha Família: Luz Para o Mundo”
Divisa: Mateus 5:14-16

Hino Oficial “Casa de Bênção”
Leitura Bíblica Mateus 5:13-16

Momento de Intercessão

Participação Musical Coro Feminino
Cantos Congregacionais “Tu És Santo”, “Por Estas Razões” e “Digno És de Glória”
Oração pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Mensagem Pr. José Carlos Alcântara da Silva
Canto Congregacional “Eu e Minha Casa”

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 Quarteto Castelo Forte

Canto Congregacional “Igreja” e “Corpo e Família”
Participação Musical Quarteto Castelo Forte
Momento de Intercessão

Dedicação de Dízimos e Ofertas “Cristo Te Estende Sua Forte Mão - 352 HCC”

Oração
Leitura Bíblica João 15:1-11

Oração
Mensagem Pr. Aldo Gléria Cavalcante
Participação Musical Quarteto Castelo Forte
Poslúdio Instrumental

“Vocês são a luz do mundo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as
suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus.”

“Em verdade vos digo: Tudo quanto ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo quanto
desligardes na terra terá sido desligado no céu. Ainda vos digo mais: Se dois de vós na terra

concordarem em pedir acerca de qualquer questão, isso lhes será feito por meu Pai, que está no
céu”. (Salmo 18:18-19)

1. Pedir ao Senhor que Sua graça se faça presente nas famílias.
2. Pedir ao Senhor que fortaleça a união e comunhão das famílias.
3. Pedir ao Senhor que socorra as famílias em crise.

“Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá
fruto, ele o corta; e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estais
limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O
ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira; assim também vós, se

não permanecerdes em mim. Eu sou a videira; vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu
nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é

jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e
queimados. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que
quiserdes, e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto: em que deis muito fruto; e assim
sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei; permanecei no meu
amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor; do mesmo modo

que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho
dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja plena.”

1- Tens na tua vida mil problemas a enfrentar?
Tens desconfiança, já perdeste a esperança,
sem nenhum amigo que te ajude a caminhar?
Cristo te estende sua forte mão.

Sempre perto está, sempre te ouvirá Cristo, o Senhor. não te deixará, nunca falhará seu grande amor.
Lembra que nas horas de tristeza e aflição Cristo te estende sua forte mão.

2- Tens só desespero, amarguras e temor?
Andas inseguro, temeroso do futuro?
Sentes o cansaço de lutar em meio à dor?
Cristo te estende sua forte mão.

“Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza; guia-me e encaminha-me por causa do teu
nome.” (Salmo 31:3)

DIRIGENTE:

TODOS:

DIRIGENTE:

Vós sois o sal da terra; mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para
nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens.

Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um
monte; nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no
velador, e assim ilumina a todos que estão na casa.

Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas
obras e glorifiquem vosso Pai, que está no céu.

1. Pedir ao Senhor que nos ajude a fazer do nosso lar um lugar de testemunho da Sua palavra.
2. Pedir ao Senhor que faça do nosso lar uma Escola Orientadora da Fé, através da Bíblia.
3. Pedir a Deus que a luz do nosso lar ilumine as ruas onde residimos.

Será abençoada minha descendência,
frutificará à Tua presença.
Como bom perfume meus filhos irão
perfumar todas as nações.

Quero consagrar meu lar a Ti
O nosso futuro para Te servir
Com toda a minha força e entendimento
Quero dedicar o meu lar a Ti.

Eu e minha casa serviremos a Deus. (2x)
Eu e minha casa serviremos a Deus, com alegria.



Manhã - 10h25min
“Igreja”

“Corpo e Família”

“Cristo Te Estende Sua Forte Mão - 352 HCC”

Noite - 19h
“Eu Me Alegro em Ti”

“Casa de Bênção”

“Tu És Santo”

“Por Estas Razões”

“Digno és de Glória”

Faça do meu lar, Senhor
um lugar de harmonia.
Faça do meu coração
sua casa todo dia.
Esteja à vontade pra ficar
e nunca mais partir,
pois a casa que um dia te recebeu
nunca mais saberá viver sem Ti.

Minha casa será uma casa de bênção.
Minha casa será um pedaço do céu.
Nela estarão reunidos adoradores
que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel.
Minha casa será reconhecida
como um lugar de milagres e oração.
Onde Jesus tem prazer em ficar,
onde o Espírito Santo habita
onde há prosperidade, amor e vida.

Estamos todos congregados aqui.
Certamente abençoados também.
Há um clima, uma esfera de amor,
Uma força que se move entre nós.

Algo novo Deus está por fazer,
com este povo a quem muito quer bem.

Seu Espírito Ele já derramou,
uma igreja forte edificou.

Pra louvor de Tua glória, vem Senhor Tua história
escrever, através de nossass vidas.

Teu querer desejamos, cumpre em nós os Teu planos.
Vem Senhor e reina hoje aqui.

Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, e reina hoje aqui.

Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado,
coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração,

eu declaro a paz de Cristo, te abençôo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.

Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor.
Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade,

expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso,
do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido

irmão.

1- Tens na tua vida mil problemas a enfrentar?
Tens desconfiança, já perdeste a esperança,
sem nenhum amigo que te ajude a caminhar?
Cristo te estende sua forte mão.

Sempre perto está,
sempre te ouvirá Cristo, o Senhor.

Não te deixará, nunca falhará seu grande amor.
Lembra que nas horas de tristeza e aflição

Cristo te estende sua forte mão.

2- Tens só desespero, amarguras e temor?
Andas inseguro, temeroso do futuro?
Sentes o cansaço de lutar em meio à dor?
Cristo te estende sua forte mão.

A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Tu és Santo, (Tu és Santo). Poderoso, (Poderoso). Tu és digno, (Tu és digno).
De adoração, (De adoração). Eu te sigo, (Eu te sigo). Eu te louvo, (Eu te louvo).

Para sempre, (Para sempre). Te amarei, (Te amarei).

Eu canto e louvo (Ele é meu Senhor, Ele é o Rei dos reis).
Ao Rei que é digno. (Ele é o pai de amor, poderoso Deus).
Eu canto e adoro, (É o Emanuel, Ele é o Grande Eu Sou).

Diante dele eu me prostro (Ele é o cordeiro que me salvou).

E eu canto e louvo. (Ele vivo está, Ele ressurgiu).
Ao Rei que é digno. (Sempre reinará, Ele sempre existiu).
Eu canto e adoro. (Ele é o alfa e ômega o inicio e o fim).

Diante dele eu me prostro.(Salvador e Messias, amigo pra mim).
Príncipe da paz, só por Ele eu vivierei.

E por isso te louvo
E por isso te adoro
E por isso eu vivo
para falar do teu amor

Por teu grande amor
Por tua vida em mim
Pelo teu perdão
Graça que é sem fim

Por tuas mãos que curam
Esperança aqui
Pelo dom da paz
Pela fé em ti

Digno és de Glória e louvores
Levantamos nossas mãos
Te adoramos oh! Senhor

Porque grande és Tu
Maravilhas fazes Tu

Não há outro igual a Ti não, não há
Não há outro igual a Ti,

Senhor.

{bis


