Informativo

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ANIVERSARIANTES: 15- Robertina Rocha

MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: na

de Souza; 16- Odete de Lima;18- Fillipe

próxima sexta-feira, dia 20/05, teremos uma

Monteiro Vieira; Ricardo Marino Valverde; 20-

palestra para os casais com o Tema:

Wesley dos Santos Camargo. Casamento: 15-

“Comunicação entre o casal”. Participe!

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)
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

Francisco Motta e Daniane. Parabéns!

MESTRE D’ARMAS: no dia 11/06, às
ESPAÇO VIDA E ARTE: em junho vamos
começar uma nova turma para crianças de 6 à
12 anos. Faça sua matrícula pelo nosso site:

19h30 teremos a inauguração da
Congregação Batista no Mestre D’Armas.
Reserve esse dia para participar desse
momento importante na vida da igreja.

Boletim Dominical

Pastoral

Ano XXXV - Nº20

Como ser bênção para a sua família?

www.espacovidaearte.com

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
ORAÇÃO: estejamos em oração por nossos

cultos de oração nas quartas-feiras e

irmãos que enfrentam enfermidades. São eles:

acompanhe a série de mensagens sobre o

Silvânia Patrício e Paulo de Tarso.

livro “Pastoreados por Paulo”.

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!

Leitura Bíblica da Semana
09-Segunda
10-Terça
11-Quarta
12-Quinta
13-Sexta
14-Sábado
15-Domingo

I Samuel
I Samuel
I Samuel
I Samuel
I Samuel
I Samuel
I Samuel

17:1-18:4
18:5-19:24
20:1-21:15
22:1-23:29
24:1-25:44
26:1-28:25
29:1-31:13

João 8:21-30
João 8:31-59
João 9:1-41
João 10:1-21
João 10:22-42
João 11:1-53
João 11:54-12:19

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

111:1-10
112:1-10
113:1-114:8
115:1-18
116:1-19
117:1-2
118:1-18

Provérbios 15:11
Provérbios 15:12-14
Provérbios 15:15-17
Provérbios 15:18-19
Provérbios 15:20-21
Provérbios 15:22-23
Provérbios 15:24-26

Escala de Serviços
Neste Domingo, 15/05
¨Assessoria Culto:
Daniel F. e Clesson.
¨Assessoria EBD:
Oliene.
¨Berçário 1:
Débora Nascimento.
¨Culto Infantil 4 a 7: Patrícia e
Joel.
¨Culto Infantil 1 a 3: Larissa, Rosana e Amanda.
¨Diáconos:
Adalberto e Catarina Naves.
¨Informática:
Daniel, Valdivino e Norton.
¨Introdução:
Welida e Moacir.
¨Motoristas:
Alex P. e Sinval Lima.
¨Recepção:
Sebastião C. e Nadir V.
¨Segurança:
Queomides, Dájames e
Antônio Cruz.

No Próximo Domingo, 22/05
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.

ATIVIDADES REGULARES
• 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.

EXPEDIENTE

• 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

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.
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - MAIO DE 2016

É indiscutível que todos os membros de uma família queiram ser bênção para ela e para
todos do seu relacionamento, ainda que procedam com atos indesejados. É possível que uma
mente pervertida e controlada pelo espírito maligno, deseje o desmoronamento de seus familiares.
A Bíblia diz que nos últimos dias terão pais e filhos com ódio mortal.
O ponto em questão é como ser bênção para a sua família, embora que o terror do
inferno queira produzir maldição, num espaço reservado por Deus, para a felicidade humana.
Dois textos bíblicos são referências de total observação. O primeiro diz: “aquele que começou a
boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus”.
Os crentes de Filipos eram canteiros de obras. Eles estavam sendo trabalhados por
Deus em suas vidas e a conclusão daquela obra seria na volta de Cristo. De igual modo, Deus está
realizando uma obra em nós, não só na alma, mas em todas as áreas de nossas vidas. Devemos
permitir as mudanças divinas que vão promover muitas bênçãos no meio familiar.
O segundo texto diz: “antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo”. São ditas duas necessidades a serem supridas, que operam para o
fortalecimento do membro da família: crescer na graça e crescer no conhecimento de Cristo. Os
primeiros a terem o benefício desse crescimento são os familiares.
Somos salvos pela graça e devemos crescer na mesma graça e o resultado disso será
notório. Casamentos e relacionamentos familiares são sustentados pela graça. Se esta for uma
realidade na vida cristã, haverá espaço para o perdão, bondade, cordialidade, paciência, respeito,
admiração e outras demonstrações aprendidas com Jesus.
Você deseja ser uma bênção para a sua família? Então siga nessas duas direções: deixe
Deus fazer a grande obra na sua vida e cresça na graça e no conhecimento de Cristo. Você não será
mais o mesmo. Que seja assim!
De seu pastor e amigo,
Washington Luiz da Silva.
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Sobradinho, 15 de maio de 2016.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão Pelo Culto
Ministério das Comunicações
Prelúdio

Instrumental
É notícia na PIBS
Instrumental

“Bendizei o SENHOR, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio! Ó minha
alma, bendize o SENHOR!” (Salmo 103:22)

Canto Congregacional
“Aclame ao Senhor” e “Doce Nome”
Recitativo Bíblico
Salmo 103.8-10; 13,14,17,18
O SENHOR é compassivo e misericordioso; demora para irar-se e é grande em
TODOS:
amor.

DIRIGENTE: Não acusará perpetuamente, nem conservará sua ira para sempre. Não nos trata de
acordo com nossos pecados, nem nos retribui segundo nossas transgressões.

JUVENTUDE: Como um pai se compadece de seus filhos, assim o SENHOR se compadece dos
que o temem. Pois ele conhece nossa estrutura; lembra-se de que somos pó.

TODOS:

Mas o amor do SENHOR para com os que o temem permanece para todo o
sempre, e sua justiça, para os filhos dos filhos, para aqueles que guardam sua
aliança e para os que se lembram de cumprir seus preceitos.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

“Ao Deus de Abraão Louvai - 14 HCC”

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA
Expediente
ORDEM DO DIA
1. Ministério de Finanças
a.
Parecer do Exame de Contas.
b.
Indicação – Comissão auxiliar de Exame de Contas
2. Departamento Infantil – Uso exclusivo do terceiro piso
3. Parecer da Comissão de Membros.

É notícia na PIBS
Instrumental

“Bendizei o SENHOR, vós, todas as suas famílias, em todos os lugares do seu domínio! Ó
famílias, bendizei ao SENHOR!” (Salmo 103:22)

Canto Congregacional
Oração
Tema:
Divisa:

“Vem, Esta é a Hora”
Visitantes, Bens e Vidas
“Minha Família: Luz Para o Mundo”
Mateus 5:14-16

“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.”

Hino Oficial
Momento de Intercessão

“Casa de Bênção”

1. Suplicar ao Senhor redenção pelas famílias em sofrimento.
2. Pedir ao Senhor perdão pelas iniquidades cometidas e cura das enfermidades nas famílias.
3. Interceder ao Senhor seus atos de justiça sobre as oprimidas.

MÃES:

Ó minha alma, bendize o SENHOR, e não te esqueças de nenhum dos seus
benefícios.

PAIS:

É ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades,
quem resgata da cova a tua vida, quem te coroa de amor e de misericórdia.

JUVENTUDE: É ele quem te supre de todo bem, de modo que tua juventude se renova como a da
águia.

“No Serviço do Meu Rei - 491 HCC”

1- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
3- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
satisfeito, abençoado;
jubiloso, consagrado.
proclamando do meu Rei a salvação,
Ao seu lado desafio todo mal,
no serviço do meu Rei.
no serviço do meu Rei.
No serviço do meu Rei
minha vida empregarei.
Gozo, paz, felicidade
tem quem serve a meu bom Rei.
2- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
4- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
obediente, corajoso;
vitorioso, decidido.
na tristeza ou na alegria sei sorrir,
Quanto tenho, no serviço gastarei,
no serviço do meu Rei.
no serviço do meu Rei.
4. Leitura e aprovação da Ata.

Oração
Poslúdio

Instrumental

Cantos Congregacionais “Santo é o Senhor”, “Abra os Olhos” e “Doce Espírito”
Oração pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Leitura Bíblica
Salmo 103:1-8
TODOS:
Ó minha alma, bendize o SENHOR, e todo meu ser bendiga seu santo nome.

1. Composição da Comissão de Indicação
2. Eleição da Diretoria Estatutária – Biênio 2016-2018.

Consagração de Dízimos e Ofertas

Noite - 19h

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão Pelo Culto
Ministério das Comunicações
Prelúdio

Instrumental

PASTOR:

O SENHOR executa a justiça e defende todos os oprimidos.Manifestou seus
caminhos a Moisés, e seus feitos, aos filhos de Israel. O SENHOR é compassivo
e misericordioso; demora para irar-se e é grande em amor.

Mensagem
“Ser Luz Para o Mundo é...”
Canto Congregacional

Pr. Washington Luiz da Silva
“Casa Cheia de Amor”

Através da comunhão com Deus serei uma bênção. Pai, mãe e filhos no Senhor são inseparáveis,
Levarei o que Jesus me deu para minha casa.
sempre confiando no Senhor são inabaláveis.
A vontade do Senhor governará o meu lar.
A vontade do Senhor governará o meu lar,
Cristo em minha casa viverá.
Cristo em minha casa viverá.
A minha família meu Deus edificou.
A minha casa é cheia de amor.
Juntos em uma só fé e na mesma direção,
vivendo as promessas do Senhor

Oração de Gratidão
Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h

“Aclame ao Senhor”
Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor.
Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor.
Com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre Te adorarei.
Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos.
Poder, majestade e louvores ao Rei.
Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome.
Alegre te louvo por Teus grandes feitos,
firmado estarei, sempre Te amarei.
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim.

“Doce Nome”
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.

“Ao Deus de Abraão Louvai - 14 HCC”
Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu Senhor,
eterno e poderoso Pai e Deus de amor.
Imenso é seu poder, que terra e céu criou.
Louvor minha alma vai render ao grande Eu Sou.

“Vem, Esta é a Hora”
Vem, esta é a hora da adoração, vem, dar a Ele teu coração.
Vem, assim como estás para adorar, vem, assim como estás diante do pai.
Vem.
Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará.
Mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá.

“Casa de Bênção”
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.

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.

“Santo é o Senhor”
A Ti erguemos as mãos
nos prostramos em adoração.
Te louvamos, Rei e Senhor
Jesus, excelso Tu és.

Santo é o Senhor
Deus Poderoso
Tua glória enche a Terra.

“Abra os Olhos do Meu Coração”
Ao Deus de Abraão louvai. E, por mandado seu,
minha alma deixa a terra e vai morar no céu.
O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor,
e Deus por meu Senhor tomei e protetor.

Meu guia Deus será. Seu infinito amor
feliz em tudo me fará por onde eu for.
Tomou-me pela mão, em trevas deu-me luz.
E tenho eterna salvação por meu Jesus.

1- Abra os olhos do meu coração
Abra os olhos do meu coração
Quero Te ver, quero Te ver, Senhor
2- Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória
Derrame teu amor e poder, pois Tu és Santo, Santo, Santo (2x)
3- Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo, quero Te ver

Meu Deus por si jurou; eu nele confiei
e para o céu que preparou eu subirei.
Seu rosto irei eu ver, firmado em seu amor,
e eu hei de sempre engrandecer meu Redentor.

“No Serviço do Meu Rei - 491 CC”
1- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
3- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
satisfeito, abençoado;
jubiloso, consagrado.
proclamando do meu Rei a salvação,
Ao seu lado desafio todo mal,
no serviço do meu Rei.
no serviço do meu Rei.
No serviço do meu Rei
minha vida empregarei.
Gozo, paz, felicidade
tem quem serve a meu bom Rei.
2- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
4- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
obediente, corajoso;
vitorioso, decidido.
na tristeza ou na alegria sei sorrir,
Quanto tenho, no serviço gastarei,
no serviço do meu Rei.
no serviço do meu Rei.

4- Quero Te ver, quero Te ver
Eu quero Te tocar, eu quero Te abraçar
Quero te ver

“Doce Espírito”
Há um doce Espírito aqui
E eu sei que é o Espírito de Deus
Já podemos todos perceber
A presença do Jesus o Salvador
Doce presença, presença santa,
Vem sobre nós!,
Encher-nos com o Teu poder
Te adoraremos por Tua presença aqui
E que renovará os nosso corações
Louvado seja o Senhor!
Se te achas forte ou ao invés
Estás triste oprimido e sem vigor
Busque a presença do Senhor
E o Espírito te encherá de amor

