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A S S E M B L E I A
EXTRAORDINÁRIA: o Pr. Washington
Luiz convoca a igreja para a Assembleia
Extraordinária no próximo domingo, dia 05/
06, para Eleição da Diretória Estatutária
para o biênio 2016/2018.

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, 29/05 No Próximo Domingo, 05/06 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, 29 de maio de 2016.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXV - Nº22

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.

30-Segunda
31-Terça
01-Quarta
02-Quinta
03-Sexta
04-Sábado
05-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:  29- Márcia Cardoso
de Oliveira Neves; 30- Givanildo Alves Diniz;
31- Dájames do Nascimento Braga, Shirley
Rocha de Brito; 02- Sônia Regina dos Santos;
04- Naiara Farias da Silva Chagas, Zaniske
Freitas Brito. Casamento: 29- Luciana e
Benjamin; 31- Cláudia e Estevam; 01- Miriã e
Altamir; Pr. Eli e Geny. 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

ALTAR: no próximo sábado, dia 04/06,
teremos o nosso Altar. Venha e traga
visistantes!

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

Provérbios 16:8-9
Provérbios 16:10-11
Provérbios 16:12-13
Provérbios 16:14-15
Provérbios 16:16-17
Provérbios 16:18
Provérbios 16:19-20

Paulo Lôbo e Nelson.
Andreia Santos.
Euza.
Karina e
Ana Elisa.
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.

II Samuel 14:1-15:22
II Samuel 15:23-16:23
II Samuel 17:1-29
II Samuel 18:1-19:10
II Samuel 19:11-20:13
II Samuel 20:14-22:20
II Samuel 22:21-23:23

João 18:1-24
João 18:25-19:22
João 19:23-42
João 20:1-31
João 21:1-25
Atos 1:1 - 26
Atos 2:1-47

Salmo 119:97-112
Salmo 119:113-128
Salmo 119:129-152
Salmo 119:153-176
Salmo 120:1-7
Salmo 121:1-8
Salmo 122:1-9

O que faz uma família luz para o mundo?
As famílias estão em construção, não existem famílias prontas. Existem famílias

que estão sendo edificadas, construídas e preparadas. Aquelas que pensam estarem
prontas e preparadas correm o risco de fracassarem. Essa preparação e construção não
acontece por interesses e conveniências pessoais. A família não pode ser interpretada
segundo os caprichos humanos. Preparar e construir a família depende da Palavra de
Deus.

A família luz precisa ser e portar-se de maneira inteligente. “Portar-me-ei com
inteligência no caminho reto” (Sl 101:2a).  Inteligência é a capacidade de aprender. Nós
aprendemos da Palavra, aprendemos com Jesus, para andarmos com inteligência no
caminho reto. Qual o resultado desse aprendizado na família? Amor, solicitude, perdão,
respeito, santidade, cooperação, cortesia, ensino...

A família luz precisa viver com sinceridade. “Andarei em minha casa com o
coração sincero” (Sl 101:2b). A vida dentro da casa conhece  a transparência, a verdade,
a sinceridade, que permeiam os relacionamentos refletidos nas palavras e nas ações.
Usam-se máscaras no trabalho, na vizinhança, na Igreja, na vida social, mas em casa
elas caem. Sinceridade é a capacidade de viver a autenticidade do caráter. Por isso, a
família deve abandonar o engano, a farsa, a mentira e ser luz para o mundo. Para tanto,
ela não precisa de maquiagem, mas de cirurgia; precisa cortar o que está errado e
colocar em ordem a sua casa.

A família luz precisa decidir o que estará diante de seus olhos. “Não porei
coisas injustas diante dos meus olhos” (Sl 101:3). Os olhos são a janela da alma; através
deles muitas coisas ruins entram na família. É prudente considerar os valores morais e
espirituais para que coisas ruins não se apoderem do lar através dos olhos.

A família luz tem critérios para fazer suas escolhas.
Davi selecionava pessoas para fazerem parte do serviço de sua casa. Ele tinha

critérios claros de escolhas. “Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que
habitem comigo; o que anda em reto caminho, esse me servirá” (Sl 101:6).

É tempo de pedir a Deus que nos ajude a viver como família luz para o mundo.

De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

Sinval Lima e Alex Pinheiro.
Karina Mondianne.
Euza.
Tânia Naves e
Alice.
Fernanda, Mada e Viviane.
Edson F. e Norma Maria.
Daniel, Jozy e Larissa.
Caroline Ednara e Dinah.
Queomides e Sinval Lima.
Paulo José e Valmi.
Deraldo, Elias, José Carlos e
Givanildo Diniz.



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 Teu Povo”

Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Tema: “Minha Família: Luz Para o Mundo”
Divisa: Mateus 5:14-16

Hino Oficial “Casa de Bênção”
Oração
Participação Musical Silvia Letice
Momento de Intercessão

Cantos Congregacionais “Senhor, Te Quero”, “Eu Te Louvarei” e “Perto Quero Estar”
Oração pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Texto Bíblico Gênesis 32:22-33
Mensagem Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Casa Cheia de Amor”

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 “Reina em Mim” e “Toda a Natureza - 54 HCC”
Tema: “Minha Família: Luz Para o Mundo”
Divisa: Mateus 5:14-16

Hino Oficial “Casa de Bênção”
Oração
Participação Musical Alex Lima
Leitura Bíblica Salmo 100

Dedicação de Dízimos e Ofertas “Cantarei ao Meu Salvador - 66 HCC”
Oração
Mensagem Pr. Heber Aleixo
Canto Congregacional “Casa Cheia de Amor”

Oração
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.”

“Cantarei o amor e a justiça. A ti, SENHOR, cantarei louvores. Seguirei com sabedoria pelo
caminho reto. Quando virás ao meu encontro? Viverei em minha casa com coração íntegro.”

(Salmo 101:1;2)

“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.”

DIRIGENTE:

MULHERES:

JUVENTUDE:

TODOS:

Celebrai com júbilo ao SENHOR, todos os habitantes da terra. Cultuai o SENHOR
com alegria e apresentai-vos a ele com cântico.

Sabei que o SENHOR é Deus! Foi ele quem nos fez, e dele somos; somos seu povo
e rebanho que ele pastoreia.

Entrai pelas suas portas com ação de graças, e em seus átrios, com louvor! Rendei-
lhe graças e bendizei seu nome!

Porque o SENHOR é bom! Seu amor dura para sempre, e sua fidelidade, de
geração em geração.

Através da comunhão com Deus serei uma bênção.
Levarei o que Jesus me deu para minha casa.

A vontade do Senhor governará o meu lar.
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

Pai, mãe e filhos no Senhor são inseparáveis,
sempre confiando no Senhor são inabaláveis.

A vontade do Senhor governará o meu lar,
Cristo em minha casa viverá.

“Tributai ao SENHOR, seres angelicais, tributai glória e força ao SENHOR. Tributai ao SENHOR
a glória devida ao seu nome; adorai o SENHOR na beleza da santidade.” (Salmo 29:1;2)

1. Pedir ao Senhor pela saúde dos relacionamentos familiares.
2. Pedir ao Senhor a graça de dar e receber perdão na família.
3. Pedir ao Senhor uma bênção para o casamento e para os relacionamentos entre pais e filhos.

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!

Através da comunhão com Deus serei uma bênção.
Levarei o que Jesus me deu para minha casa.
A vontade do Senhor governará o meu lar.
Cristo em minha casa viverá.

Pai, mãe e filhos no Senhor são inseparáveis,
sempre confiando no Senhor são inabaláveis.
A vontade do Senhor governará o meu lar,
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



Manhã - 10h25min
“Reina em Mim”

“Toda a Natureza - 54 HCC”

“Casa de Benção”

“Cantarei ao Meu Salvador - 66 HCC”

Noite - 19h
“É o Teu Povo”

“Casa de Bênção”

“Senhor, Te Quero”

“Eu Te Louvarei”

“Perto Quero Estar”

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.

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.

Toda a natureza me fala do meu Deus;
árvores e frutos são todos seus.
O céu, o mar, as flores
e as noites de luar,
sempre que os contemplo, paro pra pensar.

Quem sou eu, ó Pai,
pra merecer tamanho amor?
Sim, tenho a resposta:
Eu nada sou, Senhor, eu nada sou.
Mas teu amor me transformou,
tornou-me um novo ser.
Quero estar contigo e no céu viver.

1- Mais do que tesouros é Cristo, meu bom Mestre;
Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã.
Ele é o Rei da glória e no meu coração
contente vou cantando com muita gratidão.

Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia,
pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria.
Cantarei ao meu Salvador, cantarei, sim, noite e dia.
Aleluia! Aleluia! Feliz sempre cantarei.

2- Cristo libertou-me da pena do pecado,
e agora alegre eu canto, pois para o céu irei.
Ele me dá forças, ele é meu protetor;
dou sempre glória a ele, meu Mestre e meu Senhor.

3- Anjos não conhecem a linda melodia,
pois só mortais a entoam, os salvos por Jesus.
Livre, perdoado por Cristo e seu amor,
vitorioso eu vivo cantando em seu louvor.

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.

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!

Eu te busco, te procuro, oh Deus.
No silêncio tu estás.
Eu te busco, toda hora espero em ti,
revela-te a mim.
Conhecer-te eu quero mais.

Prosseguindo para o alvo eu vou,
a coroa conquistar.
Vou lutando,
nada pode me impedir,
eu vou te seguir.
Conhecer-te eu quero mais.Senhor, te quero,

quero ouvir tua voz.
Senhor, te quero mais.
Quero tocar-te,
Tua face eu quero ver.
Senhor, te quero mais.

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.

Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há,
que me render e te adorar.

Tudo que há em mim, quero te ofertar, mais ainda é pouco, eu sei,
se comparado ao que ganhei.

Não sou apenas servo, teu amigo me tornei
Te louvarei, não importam as circunstâncias,

adorarei Somente a ti, Jesus.


