Informativo

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ANIVERSARIANTES: 05- Isadora Lino

DIA DOS NAMORADOS: hoje é o

Patrício, José Batista dos Santos, Valdivino
Dias Machado, Maria Eduarda Sobral M.
Borges; 08- Eunice Rodrigues de Souza
Barbosa; 09- Hélio Vieira Flor, 10- Jane Farias
Chagas Ferreira, Walter de Souza Araújo; 11Matheus Sousa Sobral; 12- Joana Maia
Camarista. Casamento: 09- Hélio e Isabel Flor.
Parabéns!

último dia das inscrições para o passeio ao
“Águas Correntes Park”. Vocês que são
casados, noivos ou namorados, garantam
as suas vagas, pois são limitadas. Inscrições
e mais informações com as irmãs Larissa e
Nadir no balcão da recepção.

DÍZIMOS E OFERTAS: nos cultos da
manhã e da noite, teremos um momento para a
consagração de dízimos e ofertas.

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
FALECIMENTO: na última sexta-feira, dia
03/06, ocorreu o falecimento da irmã Silvânia
Patrício. Oremos pela família enlutada.

cultos de oração nas quartas-feiras e
acompanhe a série de mensagens sobre o
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
06-Segunda
07-Terça
08-Quarta
09-Quinta
10-Sexta
11-Sábado
12-Domingo

II Samuel 23:24-24:25
I Reis 1:1-53
I Reis 2:1-3:2
I Reis 3:3-4:34
I Reis 5:1-6:38
I Reis 7:1-51
I Reis 8:1-66

Atos 3:1-26
Atos 4:1-37
Atos 5:1-42
Atos 6:1-15
Atos 7:1-29
Atos 7:30-50
Atos 7:51-8:13

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

123:1-4
124:1-8
125:1-5
126:1-6
127:1-5
128:1-6
129:1-8

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Porvérbios
Porvérbios
Provérbios
Provérbios

16:21-23
16:24
16:25
16:26-27
16:28-30
16:31-33
17:1

Escala de Serviços
Neste Domingo, 05/06

No Próximo Domingo, 12/06

¨Assessoria Culto:
Sinval Lima e Alex Pinheiro.
¨Assessoria EBD:
Karina Mondianne.
¨Berçário 1:
Euza.
¨Culto Infantil 4 a 7: Tânia Naves e
Alice.
¨Culto Infantil 1 a 3: Rosângela, Viviane e Gislaine.
¨Diáconos:
Edson F. e Norma Maria.
¨Informática:
Daniel, Jozy e Larissa.
¨Introdução:
Caroline Ednara e Dinah.
¨Motoristas:
Queomides e Sinval Lima.
¨Recepção:
Paulo José e Valmi.
¨Segurança:
Deraldo, Elias, José Carlos e
Givanildo Diniz.

Francisco Mota e Peterson.
Oliene.
Robertina.
Carolina e
Ruth.
Amanda, Rosana e Mada.
Izaque e Rosiléia.
Ricardo, André e Daniel.
Guilherme e Moacir.
Paulo Lobo e Franquisnei.
Maria Clara e Gléslia.
Sebastião, Elias Vital e
Marcelo Medeiros.

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

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

Boletim Dominical

Pastoral

Ano XXXV - Nº23

Os benefícios de uma família luz
Em geral, quem faz algo útil, necessário e importante para outro, faz um
beneficio. Deus tem feito isso por nós. Tem nos guardado, protegido e nos tem amparado.
Para esse tempo tão incerto e inseguro em todos os aspectos da vida, nada melhor
saber que Deus tem cuidado de nós.
Davi declarou: “Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio”. Davi vivia em total
dependência de Deus, era um servo. Nas igrejas e nas famílias se tem ausência de
servos. Parece-me que servir é um verbo conjugado por poucos.
Davi reconheceu a sua incapacidade e buscou refugiar-se no Senhor; apoiouse em Deus; dependeu exclusivamente dEle e nEle escolheu permanecer. Essa oração
por segurança revela um dos benefícios de Deus: Ele guarda os seus. “Se o Senhor não
guardar a cidade, em vão vigia a sentinela”.
A família é beneficiada tendo Deus como herança e sustentação: “Digo ao
Senhor: Tu és o meu Senhor; além de ti não tenho outro bem” (v.2). A nossa espiritualidade
é e pertence ao Senhor. Ele é quem a desenvolve em nós. Por isso, “fora do Senhor não
temos outro bem”. Além de Deus, a família não pode ver outro significado na vida e
nenhuma felicidade pessoal.
A família é beneficiada por um conselheiro especial. “Bendigo ao Senhor que
me aconselha”. O que não falta são “conselhos”. Porém, faltam conselheiros. Fala-se
muito, muitas coisas são ditas e direções são dadas, mas poucos são os conselheiros.
Temos um conselheiro real, capaz, eficiente e eficaz. Isaias a respeito dEle disse ser:
“Maravilhoso Conselheiro”.
Somos beneficiados, vivendo na presença do Senhor. O que temos de garantia,
vivendo com Deus e para Deus: “Tu me farás conhecer a vereda da vida”. Os trajetos
difíceis e nebulosos nos causam medo, ansiedade, insegurança e podem nos conduzir
por veredas tortuosas. Em Cristo, “quem me segue não andará em trevas”.
E mais: “Na tua presença há plenitude de alegria”. A alegria é um mandado na
Bíblia. “À tua mão direita há delícias perpetuamente”.
Eis aí uma fé inabalável. Uma consciência madura de que Deus está presente
em todas as experiências da vida, oferecendo ajuda, conselho e direção.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva
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Sobradinho, 05 de junho 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

“SENHOR, Deus meu, muitas são as maravilhas que tens operado e os teus propósitos para
conosco; não há ninguém que se possa comparar a ti; quisera eu anunciá-los e manifestá-los, mas
são mais do que se podem contar.” (Salmo 40:5)

Canto Congregacional
“Te Exaltamos” e “Quão Grande é o Meu Deus”
Oração
Assembleia Extraordinária - Eleição da Diretoria Estatutária 2016/2018
Dedicação de Dízimos e Ofertas “Ao Deus de Amor e de Imensa Bondade- 32 HCC”
1- Ao Deus de amor e de imensa bondade,
com alegria, bem alto, aclamai.
Com coração transbordante de graças,
seu grande amor todos juntos louvai.

3- Hoje também, exultantes, cantamos
que as orações ele nos atendeu.
Seu forte braço que fez maravilhas,
em nosso auxílio ele sempre estendeu.
No céu, na terra, que maravilhas
vai operando o poder do Senhor!
Mas seu amor aos homens perdidos
das maravilhas é sempre a maior.

2- Já nossos pais nos contaram a glória
de Deus falando com muito prazer
que nas tristezas, nos grandes perigos,
ele os salvou por seu grande poder.

4- Foi até hoje e daqui para sempre
ele será nosso eterno poder,
nosso castelo bem forte e seguro
e nossa fonte de excelso prazer.

Leitura Bíblica
Salmo 40:1-4
TODOS: Esperei com paciência pelo SENHOR, ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor.

Noite - 19h

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

Instrumental

É notícia na PIBS
Instrumental

“Sempre tenho o SENHOR diante de mim; não serei abalado, porque ele está ao meu lado
direito.” (Salmo 16:8)

Canto Congregacional
Oração
Tema:
Divisa:

“Confiarei”
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
Oração
Participação Musical
Momento de Intercessão

“Casa de Bênção”
Gideonitas

1. Pedir ao Senhor que nos quebrante até o reconhecimento da nossa posição de servos.
2. Clamar ao Senhor que incline os nossos corações aos conselhos da Sua Palavra.
3. Agradecer ao Senhor a plenitude da alegria que encontramos na Sua presença.

Cantos Congregacionais “Aleluia, Hosana”, “Majestoso Rei” e “Grande é o Senhor”
Oração pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Texto Bíblico
Salmo 16:1-2;5;7a;11
Protege-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao SENHOR: Tu és o meu
TODOS:
Senhor; além de ti não tenho outro bem.

JUVENTUDE: SENHOR, tu és a porção da minha herança e do meu cálice; és tu quem garante o
meu destino.

HOMENS: Tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal; colocou meus pés sobre uma
rocha, firmou meus passos.

DIRIGENTE: Bendigo o SENHOR que me aconselha.

TODOS:

Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso,
temerão e confiarão no SENHOR.

TODOS:

PASTOR:

Bem-aventurado o homem que coloca sua confiança no SENHOR e não se volta aos
arrogantes nem aos que seguem a mentira.

Mensagem
Canto Congregacional

Oração
Mensagem
Canto Congregacional

A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor.
Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor.

Instrumental

Pr. Washington Luiz da Silva
“Minha Casa”
Encha o meu lar com tua presença.
Só tu és digno de reverência.

Pr. Washington Luiz da Silva
“Família”

Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar
Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar.
Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti Senhor podemos confiar.
Te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda hás de operar.

Oração
Poslúdio

Tu me farás conhecer o caminho da vida; na tua presença há plenitude de alegria;
à tua direita há eterno prazer.

Minha casa e eu Serviremos ao Senhor, (Bis)
minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Serviremos ao Senhor.
Comprometidos em viver em santidade
dobrando os joelhos só para Ti.
Orando juntos, ficando juntos,
tempestades resistiremos confiando no Senhor.
Lado a lado pais e mães, irmãos e irmãs em
harmonia e amor.

Oração de Gratidão
Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h

“Te Exaltamos”

“Confiarei”

Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus e declaramos as tuas maravilhas,
Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas.
Quem intentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir?
Quem poderá nos resistir, se a palavra de vitória já foi liberada a nós?

“Quão Grande é o Meu Deus”
Com esplendor de um rei. Com majestade e luz
Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar.
Ele é a própria luz e as trevas vão fugir.
Tremer com Sua voz, tremer com Sua voz.

Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos.
O começo e o fim, o começo e o fim.
Três se formam em um , Filho, Espírito e Pai.
Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão.

Quão grande é o meu Deus.
Cantarei quão grande é o meu Deus
E todos hão de ver
quão grande é o meu Deus.

Sobre todo nome é o Seu.
Tu és digno do louvor.
Eu cantarei:
quão grande é o meu Deus.

“Ao Deus de Amor e de Imensa Bondade - 32 HCC”
1- Ao Deus de amor e de imensa bondade,
com alegria, bem alto, aclamai.
Com coração transbordante de graças,
seu grande amor todos juntos louvai.

Confiarei em Ti, Senhor,
minha esperança está em Ti,
não há maior prazer do que saber
que o meu Deus cuida de mim.

Eu não tenho que andar ansioso
se vou ter o que comer ou vestir,
se o Senhor veste os lírios do campo,
o que mais não fará por mim?

Meu futuro está seguro em suas mãos,
não importa a circunstância
permanecerei firmado nas promessas
que o Senhor me fez.

Eu não tenho que andar preocupado
com os cuidados e males do amanhã,
pois até aqui o Senhor me sustentou.

Confiarei em Ti. (x5)

“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.

“Aleluia, Hosana”
Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus,
soberano, Rei dos reis, na cruz venceu a morte e o pecado destruiu;
com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou.

No céu, na terra, que maravilhas
vai operando o poder do Senhor!
Mas seu amor aos homens perdidos
das maravilhas é sempre a maior.

Aleluia, Hosana. Glórias ao Cordeiro. Nós Te adoramos
e a Ti celebramos com ações de graça, danças e alegria,
pois convém louvar-Te, ó, Senhor. (2x)

2- Já nossos pais nos contaram a glória
de Deus falando com muito prazer
que nas tristezas, nos grandes perigos,
ele os salvou por seu grande poder.
3- Hoje também, exultantes, cantamos
que as orações ele nos atendeu.
Seu forte braço que fez maravilhas,
em nosso auxílio ele sempre estendeu.
4- Foi até hoje e daqui para sempre
ele será nosso eterno poder,
nosso castelo bem forte e seguro
e nossa fonte de excelso prazer.

“Família”
Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar
Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar.
Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti Senhor podemos confiar.
Te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda hás de operar.
A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor.
Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor.

Das trevas trouxe-nos pra Tua luz. Para contigo reinar.
Livre acesso nós temos ao pai, por Teu sangue, ó Jesus.

“Majestoso Rei”
Tu sabes, te amo.
Tu sabes, desejo conhecer-te mais.
Mais do que antes já fiz.
Meus lábios declaram palavras sinceras
Viverei pra Ti, eu me consagro a Ti.

Majestoso Rei, eu tenho um desejo
estar contigo, meu Senhor,
só contigo, meu Senhor
Cristo, és meu senhor e salvador
e pra sempre e sempre darei louvores a Ti.

“Grande é o Senhor”
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.

