Informativo
ANIVERSARIANTES: 14- Elen Santana do
Nascimento Silveira;15- Ana Paula de Oliveira,
Elisete Barbosa Sousa, Júlia de Souza Moura;
18- Dirce Barbosa Mesquita de Oliveira,
Geraldo Vital de Sousa, Davi Moreira da Silva;
Casamento: 15- Marcelo e Rosana Medeiros.
Parabéns!

REUNIÃO DO CPC: todos os membros do
conselho são convocados para a reunião
plenária sexta-feira, dia 17/06, às 20h, no 3º
piso.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

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

da PIBS são convocados para a assembleia
regular a ser realizada no próximo domingo,

acompanhe a série de mensagens sobre o

dia 19/06, às 10h25.

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
I Reis 9:1-10:29
I Reis 11:1-12:19
I Reis 12:20-13:34
I Reis 14:1-15:24
I Reis 15:25-17:24
I Reis 18:1-46
I Reis 19:1-21

Atos 8:14-40
Atos 9:1-25
Atos 9:26-43
Atos 10:1-20
Atos 10:21-48
Atos 11:1-30
Atos 12:1-23

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

130:1-8
131:1-3
132:1-18
133:1-3
134:1-3
135:1-21
136:1-26

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

17:2-3
17:4-5
17:6
17:7-8
17:9-11
17:12-13
17:14-15

Escala de Serviços
Neste Domingo, 12/06
¨Assessoria Culto:
Francisco Mota e Peterson.
¨Assessoria EBD:
Oliene.
¨Berçário 1:
Robertina.
¨Culto Infantil 4 a 7: Carol e
Maria Clara
¨Culto Infantil 1 a 3: Amanda, Rosana e Mada.
¨Diáconos:
Izaque e Rosiléia.
¨Informática:
Ricardo, André e Daniel.
¨Introdução:
Guilherme e Moacir.
¨Motoristas:
Paulo Lobo e Franquisnei.
¨Recepção:
Maria Clara e Gléslia.
¨Segurança:
Sebastião, Elias Vital e
Marcelo Medeiros.

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

19h30 teremos a inauguração da

CULTO ADMINISTRATIVO: os membros

13-Segunda
14-Terça
15-Quarta
16-Quinta
17-Sexta
18-Sábado
19-Domingo

Organizada no dia 8 de dezembro de 1959
Pastor: Washington Luiz da Silva

MESTRE D’ARMAS: no dia 25/06, às

No Próximo Domingo, 19/06
Wellington S. e Alessandro C.
Edina Gadelha.
Neuzanira.
Márcia e
Bethânia.
Larissa, Luciana e Elaine.
Deraldo e Ivone.
Norton, Mayara e Camylla.
Jhonat as e Sebastião C.
Alessandro e Elias Vicente.
Wélida e Shaula Gléria.
Izaque, Eduardo Alencar,
Clesson e Paulo José

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 - JUNHO DE 2016

Boletim Dominical

Editorial

Ano XXXV - Nº24

Simplesmente pastor
Chamado para
em nome do Senhor ministrar,
deixei os meus sonhos
e procurei seguir o plano dele.
O tempo passou...
Procurei ser fiel ao chamado.
Hoje, em reflexão,
apesar do tempo passado,
olho para trás,
buscando respostas aos meus ais.
Do ex-colega, seminarista
que fazia pregações
e outros que à ordem diziam atender,
ouço que têm gado,
fazenda, plantações.
Do plano traçado pelo Pai se afastaram
Para encontrar um “melhor viver”.
Engenheiros, médicos,
advogados ou fiscais,
vendedores, fazendeiros, corretores,
tornaram-se profissionais
de alto nível;
alguns são mui famosos,
considerados sem iguais.
E quem viveu do pastorado
recebe um descaso incrível.

O que tenho?
Posso não ter uma casa para morar.
ou mesmo uma fonte segura
a me sustentar.
O que sou?
Um simples escravo
servindo por encanto.
Mas ao ver que não tenho
onde a cabeça reclinar,
lembro-me que Jesus
não teve o conforto de um canto.
Sou um escravo,
não tenho fortuna,
só responsabilidade,
Sigo desafiado
a caminhar com Jesus,
na trilha da cruz;
a olhar o Rico Senhor
que se fez pobre
para me tornar rico;
a ver quem tudo de graça me oferece,
por sua imensa bondade,
me dá mais que qualquer tesouro.
Por isso a Ele servir
vale mais que prata e ouro.
Tenho a alegria de continuar
a serviço do Senhor,
de envelhecer, sem nada ter,
mas tudo tendo;
de servir com o que tenho,
servir por encanto,
servir todo o tempo
e jamais servir por enquanto.
Vivo na certeza
de que ele enxuga o meu pranto.
Nada mais quero ser:
sou simplesmente pastor.

(Jilton Moraes, Ilustrações e poemas para diferentes ocasiões)
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Sobradinho, 12 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

“Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim, diante
de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros.” (II
Timóteo 2:1-2)

Canto Congregacional
“Cantarei Teu Amor” e “És Amável”
Participação Musical
Alex Lima
Leitura Bíblica
Ef 4:8,7; 11; 12; Fl 2:29; Cl 1:10; I Ts 2:19,20; Sl 90:17
TODOS:

Noite - 19h

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

Instrumental

É notícia na PIBS
Instrumental

“Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bemaventurado o homem a quem o Senhor nunca atribuirá o pecado.” (Romanos 4:7-8)

Canto Congregacional

“Igual a Jesus”
Quero ser igual a Jesus.
Caminhar seguro na luz.
Conhecer ao Pai e fazer sua vontade,
Tudo aquilo que Jesus aqui fez
Também quero eu fazer.

Mas a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo.
Por isso foi dito: Subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos
homens.

PASTORES: E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas,
e ainda outros como pastores e mestres.

Demonstrar amor, como Ele mostrou
E também pregar como Ele pregou,
Quero ser exemplo de vida
Como Ele foi pra mim.
Quero ser como Jesus.

Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a
edificação do corpo de Cristo;

TODOS:

MULHERES: Recebei-o no Senhor com toda alegria e honrai os homens como ele;
HOMENS:

Assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe
em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus,

PASTORES: Pois, quando nosso Senhor Jesus voltar, quem será nossa esperança, alegria e coroa
de glória diante dele? Por acaso não sois vós? Na verdade, vós sois a nossa glória e
a nossa alegria.

TODOS:

Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus; e confirma sobre nós a obra das
nossas mãos; sim, confirma a obra das nossas mãos.

Momento de Intercessão
1. Pelos pastores batistas no Brasil.
2. Pelas famílias pastorais.
3. Pelo Ministério Pastoral da PIBS.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Leitura Bíblica

Visitantes, Bens e Vidas

1. Louvar a Deus pelos seus atos de justiça praticados a favor da vida humana.
2. Pedir a Deus por compreensão de que a justiça divina é recebida pela fé.
3. Agradecer ao Senhor que a justiça divina se realiza, exclusivamente, em Cristo.

Cantos Congregacionais “Vem,EstaéaHora”,“GrandeSenhor”e“EmEspírito,EmVerdade”
Oração pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Texto Bíblico
Romanos 3:21-26
DIRIGENTE: Mas agora a justiça de Deus se manifestou, sem a lei, atestada pela Lei e pelos
Profetas; isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os
que creem; pois não há distinção.

“Olhando Para Cristo - 560 HCC”
I Timóteo 4:14-16

“Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com a imposição
das mãos dos presbíteros. Ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que
todos possam ver teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino; persevera nessas
coisas. Dessa forma, salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem.”

Oração
Mensagem
Canto Congregacional
Oração
Poslúdio

Oração
Momento de Intercessão

Pr. Washington Luiz da Silva
“Centro da Tua Vontade”
Instrumental

TODOS:

Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus; sendo justificados
gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus.

MULHERES: A quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu
sangue, para demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir
os pecados anteriormente cometidos.

TODOS:

Para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e
também justificador daquele que tem fé em Jesus.

Mensagem
“A Justiça de Deus”
Canto Congregacional
Oração de Gratidão
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Alvo Mais Que a Neve - 286 HCC”
Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h

“Cantarei Teu Amor”
Cantarei teu amor
Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim.
Cantarei teu amor
Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar.
Cantarei teu amor
Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos.
Cantarei teu amor
Teu amor me alcança e me faz louvar-te.
Meu coração exulta, com alegria eu canto.
Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria.

“Igual a Jesus”
pra
pra
pra
pra

sempre!
sempre!
sempre!
sempre!

“És Amável”
Revelaste o teu amor Senhor, por nós na cruz
Mestre e autor da vida, vem reinar em mim
Demonstrando-nos, eterna compaixão
Desejável é tua vontade
Salvação concede a todo o que, confia em ti
Cria através de mim o amor, o teu amor,
Jesus tu és o Deus, da nossa redenção
E dar-te-ei louvor eternamente
És amável, tu és Santo,
Concedeste o que tem de melhor
És tão meigo, compassivo,
Cristo vivo, tu és Deus

“Olhando Para Cristo - 560 HCC”
1- Ruge forte, contudente, a guerra do pecado,
mas os seus clangores vis não podem me afligir.
Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado,
e celestes bênçãos irei fruir.
2- Vejo ao longe campos vastos, prontos pra colheita:
multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação.
Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita,
para os teus obreiros concede unção.
Olhando para Cristo, grande autor da salvação,
prossigo, pois avisto soberano galardão.
De Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor,
para servi-lo com todo o ardor.
3- Desprezando deste mundo as sendas ardilosas,
volto o meu olhar pra cruz de quem me resgatou;
dele tenho na alma, então, as bênçãos mui gloriosas
e feliz com Cristo cantando vou.

“Centro da Tua Vontade”
1- Tudo que eu sou e quero ser, Senhor, é para o teu louvor.
Tu és minha prioridade ao me levantar.
Toda minha vida eu quero dedicar diante do teu altar.
Pois eu não consigo prosseguir sem tua luz.
2- Tu és meu Pai, Senhor. Minha fonte de amor.
Tua palavra me ensina a caminhar.
E mesmo no cair, tua mão me ergue sim.
É tua graça que sustenta o meu coração!
3- Quero viver nos teus planos, te conhecer mais e mais, ó Pai.
E viver no centro da tua vontade!
Revela-te a mim, pois quero ser um vaso moldado por tuas mãos,
que te serve e busca te agradar e seguir os teus caminhos, meu Pastor.

Quero ser igual a Jesus.
Caminhar seguro na luz.
Conhecer ao Pai e fazer sua vontade,
Tudo aquilo que Jesus aqui fez
Também quero eu fazer.

Demonstrar amor, como Ele mostrou
E também pregar como Ele pregou,
Quero ser exemplo de vida
Como Ele foi pra mim.
Quero ser como Jesus.

“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.

“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

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

“Em Espírito, Em Verdade”
Em espírito, em verdade
bis
Te adoramos, te adoramos.

}

Rei dos reis e Senhor
bis
Te entregamos nosso viver.

}

Pra te adorar, ó Rei dos reis,
Foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
Meu prazer é te louvar,
Meu prazer é estar nos átrios do Senhor,
Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.

“Alvo Mais Que a Neve - 286 HCC”
1- Seja bendito o Cordeiro
que na cruz por nós padeceu!
Seja bendito o seu sangue
que por nós, pecadores, verteu!
Salvos do mal nós estamos,
por tua graça e teu favor,
pois que mais alvos que a neve
o teu sangue nos torna, Senhor.
Alvos mais que a neve,
alvos mais que a neve,
pois, em seu sangue lavados,
nós temos perdão do Senhor.
2- Foi espinhosa a coroa
que Jesus por nós suportou;
foram profundas as chagas
que nos provam o quanto ele amou.
Há nessas chagas pureza
3- Se tudo a ti confessarmos
para o indigno pecador,
pois que mais alvos que a neve e seguirmos na tua luz,
o teu sangue nos torna, Senhor. tu não somente perdoas,
purificas também, ó Jesus.
Lavas de todo pecado.
Que maravilha esse amor!
Pois que mais alvos que a neve
o teu sangue nos torna, Senhor.

