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MINISTÉRIO DA FAMÍLIA:  convida
todas as famílias para a exibição do filme
“Quarto de Guerra” na próxima sexta-feira,
dia 13/05, às 20h, na PIBS. Participem!

CULTO ADMINISTRATIVO: os
membros da PIBS são convocados para a
assembleia extraordinária para eleição da
nova diretoria estatutária e assembleia
regular a ser realizada no próximo domingo,
dia 15/04, às 10h25.

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, 08/05 No Próximo Domingo, 15/05 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, 08 de maio de 2016.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXV - Nº19

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

Minha família: luz para o mundo

09-Segunda
10-Terça
11-Quarta
12-Quinta
13-Sexta
14-Sábado
15-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: 08- Fernanda
Miranda de Souza; 10- Filipe Gomes de
Holanda Lopes, 11- Leandro Ruy de Souza
Silva, Olinda Cesar Machado; Wallace Augusto
do Nascimento; 12- Alex Pinheiro Maracaípe.
Parabéns!

MINISTÉRIO DIACONAL: o presidente
do Ministério Diaconal convoca todos os
diáconos para Assembleia Regular hoje, às 18h,
para eleição da nova diretoria para o biênio
2016/2018.

REUNIÃO DO CPC:  todos os membros do
conselho são convocados para a reunião
plenária segunda-feira, dia 09/05, às 20h, no 3º
piso.

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.

É possível a família ser luz para o mundo! Ela já tem a ordem e o poder de Cristo para
iluminar suas casas, prédios públicos, ruas, escolas, hospitais com muita propriedade. Como
tochas vistas cruzando as cidades do Brasil, para culminar numa grande Olimpíada Internacional,
assim, a família de Cristo pode tornar-se visível em cada espaço territorial, como agência do Reino
de Deus.

Na Festa das Luzes, os judeus carregavam castiçais de ouro para iluminar o templo e a
cidade de Jerusalém. Os ouvintes de Jesus deviam ter participado, ou desejavam participar, de
uma festa desta. Jesus participou. Eles entenderam quando disse:

“Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um
monte. E, também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário,
coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. 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” (Mateus 5:14-16).

A família cristã é luz para o mundo. Jesus não diz que deve ser luz. Ele diz que é luz.
Não é possível o contraditório; uma cidade sobre uma montanha não tem como não ser vista.
Assim é a família cristã, rodeada de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ela será vista e se não
estão vendo esse braço de Cristo na terra, é porque essa família não é e não pertence a Cristo.

O mundo precisa da luz de sua família porque ele está nas trevas do pecado. Jesus
manda colocarmos luz sobre toda sorte de pecado e o resultado disso será igualdade, justiça, paz,
segurança, cura da terra que está debaixo dos pés dessa família.

Se a sua família não tem sido luz, desperte nela o desejo de ser luz, depois disso,
verifique o que está impedindo que brilhe e tome as providências de conserto. Saiba que Deus está
no controle e que Ele usa aqueles que brilham, para serem seguidos. A sua família é luz para o
mundo.

De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

I Samuel 2:22-4:22
I Samuel 5:1-7:17
I Samuel 8:1-9:27
I Samuel 10:1-11:15
I Samuel 12:1-13:23
I Samuel 14:1-52
I Samuel 15:1-16:23

João 5:24-47
João 6:1-21
João 6:22-42
João 6:43-71
João 7:1-29
João 7:30-53
João 8:1-20

Salmo 106:1-12
Salmo 106:13-31
Salmo 106:32-48
Salmo 107:1-43
Salmo 108:1-13
Salmo 109:1-31
Salmo 110:1-7

Provérbios 14:30-31
Provérbios 14:32-33
Provérbios 14:34-35
Provérbios 15:1-3
Provérbios 15:4
Provérbios 15:5-7
Provérbios 15:8-10

Daniel F. e Clesson.
Oliene.
Débora Nascimento.
Patrícia e
Joel.
Rosângela, Fernanda e Viviane.
Adalberto e Catarina Naves.
Daniel, Valdivino e Norton.
Welida e Moacir.
Alex P. e Sinval Lima.
Sebastião C. e Nadir V.
Queomides, Dájames e
Antônio Cruz.



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 “Nossa Morada Na Rocha Está - 416 HCC”
Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Coro Masculino
Tema: “Minha Família: Luz Para o Mundo”
Divisa: Mateus 5:14-16

Hino Oficial “Casa de Bênção”
Momento de Intercessão

Participação Musical Coro Masculino
Cantos Congregacionais “Grande Senhor”, “Cantarei Teu Amor” e “Poder do Teu Amor”
Oração pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Leitura Bíblica Salmo 101.1-3; 100.1,5

Mensagem   “Minha Família: Luz Para o Mundo” Pr. Washington Luiz 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 Instrumental

Oração de Louvor a Deus pelas Mães
Canto Congregacional “Grande é o Senhor” e “Grandioso És Tu”
Oração de Gratidão Pelas Mães
Leitura “Bem-Aventuranças da Mãe Cristã - UFMBB”

Mães Cantam “Graças Dou Por Minha Vida - 419 HCC”
Apresentação Peça Teatral
Oração Pelas Famílias Representadas Pelas Mães
Mensagem Pr. Washington Luiz da Silva
Oração de Gratidão Pelas Vidas das Mães de Nossa Igreja
Consagração de Dízimos e Ofertas “Dia Festivo - 411 CC”

Encerramento
Oração
Poslúdio Instrumental

“Bem-aventurada é a mãe que “dá graças ao Senhor, porque ele é bom; porque a sua benignidade
dura para sempre.” (Salmo 107:1)

DIRIGENTE:

MÃES:

TODOS:

SOLTEIROS:

TODOS:

HOMENS:

DIRIGENTE:

TODOS:

Bem-aventurada a mãe que se entrega nas mãos de Deus e busca seu reino em
primeiro lugar, certa de que “todas as coisas lhe serão acrescentadas”.

“Bem-aventurada a mãe que ensina os filhos no caminho em que devem andar para
que quando forem velhos não se desviarão deles.”

Bem-aventurada a mãe que pode ser chamada de mulher virtuosa cujo valor excede
o de jóias preciosas.

Bem-aventurada a mãe que ama a todos os seus filhos, sem distinção, “fala com
sabedoria e a instrução da bondade está em sua língua.”

Bem-aventurada a mãe cujas mãos estão dispostas para o trabalho,  “atende ao bom
andamento de sua casa e não come o pão da preguiça.”

Bem-aventurada a mãe cujos filhos levantam-se e chama-na “bem-aventurada e seu
esposo a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas
sobrepujas.”

Bem-aventurada a mãe como Ana, que educa seu filho para Deus; ela o leva para a
casa do Senhor constantemente.

Bem-aventurada a mãe cuja glória não está apenas nos filhos ou no lar, mas na
certeza do lar eterno.

1- Que alegria neste dia nós estamos a gozar!
Neste ensejo bom desejo temos: só a Deus louvar.

2- Que alegria neste dia. Enche-nos o coração!
Inimigos e perigos. Já venceu o Capitão.

3- Que alegria neste dia. Têm os crentes em Jesus;
Reunidos os remidos, fazem tudo em sua luz!

4- Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui;
Que estas mães sempre sejam consagradas só a ti!

Oh, cantemos, pois, com alegria neste grande e mui festivo dia!
Vê! Vê o que nos fez o Rei dos reis!

“Se o SENHOR não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam; se o SENHOR não
proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Bem-aventurada a família que com eles enche sua

aljava; quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados.” (Salmo 127:1-5)

“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.”

1. Pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para distinguir entre o bem e o mal que ronda a nossa
família.

2. Pedir ao Senhor que nos livre de qualquer crise ou desastre moral e espiritual na integridade dos
membros da família.

3. Pedir a Deus ajuda para viver a vigilância contra qualquer perigo que põe em risco a nossa
família.

TODOS:

HOMENS:

TODOS:

PASTOR:

Cantarei a bondade e a justiça; a ti, Senhor, cantarei.

Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Oh! Quando virás ter comigo? Portas
a dentro, em minha casa, terei coração sincero.

Não porei coisa injusta diante dos meus olhos; aborreço o proceder dos que se
desviam, nada disto se me pegará.

Celebrai com  júbilo ao Senhor, todas as famílias da Terra. Porque o Senhor é bom,
a sua misericórdia dura para sempre, e, de geração em geração a sua fidelidade.



Manhã - 10h25min
“Grande é o Senhor”

“Grandioso És Tu - 52 HCC”

“Graças Dou Por Minha Vida - 419 HCC”

“Dia Festivo - 411 CC”

Noite - 19h
“Nossa Morada, Na Rocha Está - 416 HCC”

“Casa de Bênção”

“Grande Senhor”

“Cantarei Teu Amor”

“Poder do Teu Amor”

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.

1- Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado,
contemplo a tua imensa criação
- o céu e a terra, os vastos oceanos -
fico a pensar em tua perfeição.

2- Ao caminhar nas matas e florestas,
escuto as aves todas a cantar;
olhando os montes, vales e campinas,
em tudo vejo o teu poder sem par.

3- Quando eu medito em teu amor tão grande,
que ofereceu teu filho sobre o altar,
maravilhado e agradecido venho
também a minha vida te ofertar.

4- E quando, enfim, Jesus vier em glória
e ao lar celeste então me transportar,
adorarei, prostrado e para sempre:
"Grandioso és tu, meu Deus!", hei de cantar.

Então minha alma canta a ti, Senhor:
"Grandioso és tu! Grandioso és tu!"
Então minha alma canta a ti, Senhor:
"Grandioso és tu! Grandioso és tu!"

1- Graças dou por minha vida
que Jesus já transformou
e também por meu futuro
e por tudo o que passou;
pelas bênçãos derramadas,
pelo amor, pela aflição,
pelas faltas perdoadas,
grato sou de coração

2- Graças pelo azul celeste
e por nuvens que há também:
pelas rosas do caminho
e os espinhos que elas têm.
Pelas lutas desta vida,
pela estrela que brilhou,
pela prece respondida
e a esperança que falhou.

3- Graças dou a Jesus Cristo,
que morreu em meu lugar,
pela paz que é sem medida
e me ajuda a caminhar.
Graças dou por meus amigos
e o consolo no chorar,
pelo amparo nos perigos,
sempre graças hei de dar.

1- Que alegria neste dia nós estamos a gozar!
Neste ensejo bom desejo temos: só a Deus louvar.

2- Que alegria neste dia Enche-nos o coração!
Inimigos e perigos Já venceu o Capitão.

3- Que alegria neste dia Têm os crentes em Jesus;
Reunidos os remidos, Fazem tudo em sua luz!

4- Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui;
Que estas mães sempre sejam consagradas só a ti!

Oh, cantemos, pois, com alegria neste grande e mui festivo dia!
Vê! Vê o que nos fez o Rei dos reis!

3- Os cristãos, porém, que deveras crêem,
pelas obras mostram a fé que têm;
com a fé firmada no Salvador,
na maior tormenta não têm pavor.

1- Que alicerce tendes pra construir
Uma casa firme pra resistir
grande tempestade que há de chegar
e a instável casa há de derrubar?

 Nossa morada na Rocha está.
   Firme e segura ela ficará;
   quando o temporal contra ela der,
   Há de resistir e permanecer.

2- Como faz a areia na fundação,
fazem nossas obras na salvação;
pois alguém que nelas somente crê
no Senhor Jesus inda não tem fé.

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.

Por toda a eternidade
Tu serás coroado com louvor!
Teu nome é  exaltado,
Sempre  magnificado com louvor.
Grande Senhor!

Das alturas do céu, do profundo mar.
Dos limites da terra, louvamos-te.
Com todo o coração, todo povo e nação
Todos num só clamor, louvando o  Senhor

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.

Senhor, eis-me aqui,
vem transformar meu ser,
no fluir da graça que encontrei em Ti.
Senhor, descobri
que as fraquezas que há em mim
podem ser vencidas no poder do Teu amor.

Junto a Ti, Teu amor me envolve. Atrai-me para ao Teu lado estar.
Espero em Ti e subo como águia, nas asas do Espírito contigo voarei,

no poder do Teu amor.

Face a face quero ver-te, meu Senhor
e conhecer o Amor que habita em mim.
Vem renovar minha mente em Teu querer,
meus dias viverei no poder do Teu amor.


