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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, 19/06 No Próximo Domingo, 2606 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, 19 de junho de 2016.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXV - Nº25

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

Onde termina a lei, Cristo começa.

20-Segunda
21-Terça
22-Quarta
23-Quinta
24-Sexta
25-Sábado
26-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:  19- Samuel Mendes

Guedes; 21- Mércia Cristina de Melo, Luis

Elias Vieira, Magali Rocha S. Patriarca. 22-

Santa Lopes, Danielle de Lima Sousa; 24-

Elisangela Rocha da Silva; 25- Sinval Bezerra

de Lima, Gustavo de Macedo Silva.

Casamento: 23- Adriana e Clesson. Parabéns!

CORO FEMININO: informa que haverá

ensaio hoje, às 15h, na PIBS.

MCA: é um privilégio poder ofertar para as

escolas CIEM e SEC. No próximo, domingo,

dia 26/09, levantaremos uma oferta. Faça seu

alvo e participe!

Wellington S. e Alessandro C.
Edina Gadelha.
Neuzanira.
Márcia e
Bethânia.
Larissa, Luciana e Elaine.
Deraldo e Ivone.
Norton, Mayara e Camylla.
Jhonatas e Sebastião C.
Alessandro e Elias Vicente.
Wélida e Shaula Gléria.
Izaque, Eduardo Alencar,
Clesson e Paulo José

Marcos e Raquel; 27- Dilson e Lídia

I Reis 20:1-21:29
I Reis 22:1-54
II Reis 1:1-2:25
II Reis 3:1-4:17
II Reis 4:18-5:27
II Reis 6:1-7:20
II Reis 8:1-9:13

Atos 12:24-13:15
Atos 13:16-41
Atos 13:42-14:7
Atos 14:8-28
Atos 15:1-35
Atos 15:36-16:15
Atos 16:16-40

Salmo 137:1-9
Salmo 138:1-8
Salmo 139:1-24
Salmo 140:1-13
Salmo 141:1-10
Salmo 142:1-7
Salmo 143:1-12

Provérbios 17:16
Provérbios 17:17-18
Provérbios 17:19-21
Provérbios 17:22
Provérbios 17:23
Provérbios 17:24-25
Provérbios 17:26

Quem disse a frase “Onde termina a lei, Cristo começa”, foi Adam Clarke.
Porém, todo o conteúdo teológico sobre o assunto, foi dado por Paulo, considerando
vários fatores religiosos, de sua época. Paulo precisa dirimir os conflitos teológicos, em
defesa da fé, dos cristãos do primeiro século, que eram perseguidos, açoitados e
injuriados por causa de Cristo.

A defesa da salvação pela fé em Cristo e não da salvação pela obediência à Lei,
também, precisava chegar até nós. Mesmo assim, quantas perturbações afrontam a
igreja do Senhor Jesus, sobre isso. Paulo escreve aos romanos dizendo: “pois Cristo é
o fim da lei para justificar aquele que crê”. Enfático!

Não é difícil deduzir que tudo quanto a lei disse a respeito da salvação, ou que
aparentemente viesse oferecer, em Cristo foi realizado. Nele se encerrou todo o ato de
perdoar e salvar. Bengel disse que: “a lei persegue o homem até que este se refugie em
Cristo”.

O Senhor Jesus atendeu todas as exigências da lei, apresentando-se como
oferta real, para morrer na cruz do calvário pelo perdão dos pecados. Aquele que crê
nesse ato de Cristo será salvo. Portanto, ninguém é salvo por obras realizadas, em
obediência à lei. Os salvos, o serão pela graça de Deus, mediante a fé no Senhor Jesus
Cristo. Foi assim que disse Paulo: “porque pela graça sois salvos, mediante a fé...”.

Ninguém pode ser justificado fora de Cristo. Não existe outro modo para perdão
e salvação. Portanto, somente em Cristo é que podemos ser salvos. Somente Ele fez o
sacrifício perfeito e absoluto para oferecer salvação e vida eterna. Todos que a almejam,
a receberão sob a condição de exercer fé verdadeira.

Essa entrega de vida a Cristo pela fé tem resultados eternos. A pessoa será
justificada dos pecados e unida a Cristo, passando a participar de uma vida santa e será
chamada de nova criatura, porque em Cristo, tudo se fez novo. Essa fé que justifica é
obra da graça divina em nós, o que pela lei, não se poderia produzir. Esse feito é inerente
a Cristo. A Ele a nossa gratidão.

                                  De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

Valmi V. e Sinval Lima.
Andreia Santos.
Letícia.
Tânia Franklin e
Alessandra.
Fernanda, Mada e Gislaine.
Valdivino e Maria Alves.
Daniel, Norton e André.
Eduardo A. e Valdivino.
Israel e Sinval Lima.
Nadir Vieira e Sílvio.
Marcos Gomes, Hudson Teles
e Ricardo Valverde



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 “Vim Para Adorar-Te”
Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Coro Masculino
Momento de Intercessão

Cantos Congregacionais “Nosso Deus é Poderoso”, “Quebrantado” e “Poder do Teu Amor”
Oração pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Participação Musical Coro Masculino
Texto Bíblico Romanos 3.21-26, 27-31

Mensagem        “Justificados pela Graça” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Graça de Deus, Infinito Amor - 291 HCC”
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 “Deus é Fiel com Tu És Fiel, Senhor - 25 HCC”
Participação Musical Alex Lima
Leitura Bíblica Tiago 1:19-27

Dedicação de Dízimos e Ofertas “Brilha no Meio do Teu Viver - 488 HCC”
Oração
EXPEDIENTE

ORDEM DO DIA

Canto Congregacional “Corpo e Família”

Oração
Poslúdio Instrumental

“Toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há
mudança nem sombra de variação.” (Tiago 1:17)

DIRIGENTE:

HOMENS:

MULHERES:
TODOS:

DIRIGENTE:

MULHERES:

TODOS:

Meus amados irmãos, tende certeza disto: todo homem deve estar pronto a ouvir,
ser tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a
justiça de Deus.
Por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade,
recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa
vida.
Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos.
Pois, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem
que contempla o próprio rosto no espelho; porque ele se contempla, vai embora e
logo se esquece de como era.
Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela
persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado
no que fizer.
Se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana seu coração, e sua
religião é inútil.
A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as
viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo.

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação – Comissão auxiliar de Exame de Contas

2. Parecer da Comissão de Membros.
3. Parecer da Comissão de Indicação.

Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado,
coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração,

eu declaro a paz de Cristo, te abençôo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.

Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor.
Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade,

expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso,
do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão.

4. Leitura e aprovação da Ata.

“Mas, se, para a glória de Deus, a sua verdade é ainda mais ressaltada por meio da minha
mentira, por que ainda sou julgado como pecador? E por que não dizemos, como alguns

afirmam com calúnia que dizemos: façamos o mal para que venha o bem? A condenação destes é
merecida.” (Romanos 3:7-8)

1. Pedir ao Senhor que nos livre de usurpar a gloria que é DEle.
2. Pedir ao Deus Eterno que nos ajude a aprendermos a nos gloriar no Senhor.
3. Agradecer a Deus pela salvação que recebemos pela fé.

DIRIGENTE:

TODOS:

MULHERES:

TODOS:

DIRIGENTE:

JUVENTUDE:

TODOS:

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.

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,

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;

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

Assim, onde há motivo para orgulho? Foi excluído. Por qual lei? Das obras? Não,
mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as
obras da lei.

Será que Deus é somente dos judeus? Não é também dos gentios? É também dos
gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por meio da fé os da circuncisão,
e também por meio da fé os da incircuncisão.

Por acaso anulamos a lei pela fé? De modo nenhum; pelo contrário, confirmamos
a lei.



Manhã - 10h25min
“Deus é Fiel com Tu És Fiel, Senhor - 25 HCC (1° Estrofe e Estribilho)”

“Brilha no Meio do Teu Viver - 488 HCC”

“Corpo e Família

Noite - 19h
“Vim Para Adorar-Te”

“Nosso Deus é Poderoso”

“Quebrantado”

“Poder do Teu Amor”

“Graça de Deus, Infinito Amor - 291 HCC”

Deus é fiel, é fiel
Acima de todas as coisas eu sei,
Eu sei que meu Deus é fiel.

E encherá de alegria os meus lábios
E o meu coração de louvor.
Assim, vou descansar, sim, eu vou confiar
no seu grande e imenso amor.

As vezes eu posso passar
Uma noite inteira a chorar
Mas sei que meu Deus, logo pela manhã,
Fará novamente o sol brilhar.

Em meio aos muitos problemas,
Em meio as lutas sem fim,
Por entre muitos dilemas
Que se apresentam pra mim.

1- Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste,
pleno poder aos teus filhos darás.
Nunca mudaste, tu nunca faltaste:
tal como eras, tu sempre serás.

Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor,
dia após dia, com bênçãos sem fim.
Tua mercê me sustenta e me guarda;
tu és fiel, Senhor, fiel a mim.

1- Não somente pra fazer um feito singular
é preciso agir com muito ardor;
mas as coisas mais humildes por executar
Deves fazê-las com todo amor.

Brilha no meio do teu viver
Brilha no meio do teu viver,
Pois talvez algum aflito possas socorrer:
Brilha no meio do teu viver.

2- Oh, talvez alguma vida possas alegrar
com palavras cheias de calor,
ou quem sabe algumas almas tristes alcançar
com a mensagem do Salvador.

3- Mesmo que agitado seja aqui o teu viver,
sê mais firme em tua devoção.
Vê em teu redor que há gente triste a perecer,
sem ter certeza da salvação.

Recebi um novo coração do Pai,
coração regenerado, coração transformado,
coração que é inspirado por Jesus.
Como fruto desse novo coração,
eu declaro a paz de Cristo, te abençôo, meu irmão.
Preciosa é a nossa comunhão.

Somos corpo e assim bem ajustados,
totalmente ligados, unidos, vivendo em amor.
Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade,
expressando a glória do Senhor.
Uma família, vivendo o compromisso,
do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão,
precioso és para mim, querido irmão.

Eu nunca saberei o preço,
dos meus pecados lá na cruz.
Eu nunca saberei o preço,
dos meus pecados lá na cruz.

Luz do mundo vieste a terra,
Pra que eu pudesse te ver.
Tua beleza me leva a adorar-te,
quero contigo viver.

Vim para adorar-te, vim para prostar-me.
Vim para dizer que és meu Deus.
És totalmente amável, totalmente digno,
tão maravilhoso para mim

Eterno rei, exaltado nas alturas.
Glorioso nos céus.
Humilde vieste à terra que criaste
e por amor pobre se fez.

Poderoso, nunca falhará
maravilhoso Deus!
Mais que buscamos,
mais que pedimos,
grandes coisas faz!

Deus conosco, sempre perto está
dando a solução.
Mais que sabemos,
mais que esperamos,
grandes coisas faz.

Deus conosco, nos conduzirá
Jamais nos deixará. (2x)
Deus por nós, quer nos abraçar
Ele nunca falhará. (2x)

Ressurgiu, e a morte venceu
nosso Deus é poderoso.
Em seu nome vamos vencer
nosso Deus é poderoso.

Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou.
Do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar.
O meu Salvador na cruz mostrou
o amor do Pai, o Justo Deus.

Pela cruz me chamou.
Gentilmente me atraiu
e eu, sem palavras, me aproximo,
quebrantado por seu amor.

Imerecida vida, de graça recebi.
Por sua cruz da morte me livrou.
Trouxe-me a vida.  Eu estava condenado,
mas agora pela cruz eu fui reconciliado.

Impressionante é o seu amor.
Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel.

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.

3. Graça insondável é dom de Deus
a quem em Cristo somente crê.
Se tu desejas chegar aos céus,
em Jesus Cristo põe tua fé.

1. Graça de Deus, Infinito Amor
Graça de Deus, infinito amor,
graça maior que todo o meu mal!
Lá no Calvário, meu Salvador
prova me deu desse amor real.

Graça, graça,
fonte de paz, de perdão e amor!
Graça, graça,
graça de Deus para o pecador!

2. Todas as manchas do meu pecar
não poderei jamais esconder;
pode Jesus me purificar
e como a neve me embranquecer.


