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SÉRIE INTERLÚDIO: no próximo

domingo, 03/07, às 18h, teremos o quarteto

de saxofone Brasília Sax. Você é nosso

convidado!

CORO INFANTO-JUVENIL: atenção

crianças de 06 a 12 anos! Os ensaios do

coro infanto-juvenil terão início no dia 09/

07, às 10h no Prédio de Educação Religiosa.

Participe!

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, 26/06 No Próximo Domingo, 03/07 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, 26 de junho de 2016.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXV - Nº26

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

Editorial

Os Planos de Deus

27-Segunda
28-Terça
29-Quarta
30-Quinta
01-Sexta
02-Sábado
03-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:  27- Elias Vital de

Sousa;  29 - Bruna Brants de Alencar; 30-

Wellington da Silva Patriarca; 01- Albertina de

Souza Araújo, Josiane Rodrigues Sobrinho,

Maria Lúcia Henrique da Silva.    Casamento:

26- Marcos e Raquel; 27- Dilson e Lídia; 29-

Alexandra e Didiêr Max; 30- Rosalee e

Ismeraldo; 01- Nelson e Cícera. Parabéns!

DESPEDIDA DE MINISTÉRIO: hoje  a

noite, o Pr. Washington Luiz estará pregando

no Culto de Despedida de Ministério do Pr.

Itamar Gomes Pereira, da Igreja Batista Atalaia

em Planaltina.

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.

“Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês”, diz o Senhor, “planos de
fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro.”

(Jeremias 29:11 – NVI)

    Enquanto os falsos profetas afirmavam confiantemente que Judá ficaria livre da ameaça
babilônica, Jeremias declarava, com a mesma convicção, que Jerusalém cairia e se renderia diante
do exército babilônico. Evidentemente, Jeremias estava certo. A cidade caiu em 597 a.C. e os
líderes da nação foram levados para o exílio na Babilônia.

   Uma vez estabelecidos ali, Jeremias escreveu uma carta a todos os exilados, dizendo:
“Construam casas e habitem nelas; plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham
filhos e filhas; (...) Busquem a prosperidade da cidade” (Jeremias 29:5-7). Eles não deveriam dar
atenção aos sonhos dos falsos profetas, que afirmavam que em breve eles retornariam a Jerusalém.
Somente quando se completasse setenta anos de exílio o Senhor cumpriria a sua promessa e os
traria de volta.

   Essa promessa que Deus fez aos exilados na Babilônia tem sido aplicada aos cristãos
em situação de angústia e dor: “Eu conheço os planos que tenho para vocês”, declara o Senhor,
“planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um
futuro” (v. 11). Vejamos três aspectos dessa promessa:

1. DEUS TEM PLANOS PARA O SEU POVO
   A vida não acontece por acaso. A vida não é aleatória, sem sentido, ou absurda. Da

mesma forma que Deus tinha planos para os exilados, ele tem planos para nós hoje.

2. DEUS CONHECE BEM OS SEUS PLANOS
              Ele não necessariamente os divulga, mas certamente os conhece. Os pais costumam
fazer planos para seus filhos antes mesmo de eles nascerem; assim também faz nosso Pai
celestial.

3. OS PLANOS DE DEUS SÃO BONS
   Os exilados na Babilônia devem ter achado difícil crer nisso, mas Deus estava determinado

a dar-lhes “esperança e um futuro”. No Novo Testamento talvez corresponda a Romanos 8.28,
onde somos assegurados de que todas as coisas cooperam para o nosso bem.

“E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a
Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.” (Romanos 8:28 – NVI)

MM. Renan Guedes Hart

Provérbios 17:27-28
Provérbios 18:1
Provérbios 18:2-3
Provérbios 18:4-5
Provérbios 18:6-7
Provérbios 18:8
Provérbios 18:9-10

II Reis 9:14-10:31
II Reis 10:32-12:21
II Reis 13:1-14:29
II Reis 15:1-16:20
II Reis 17:1-18:12
II Reis 18:13-19:37
I Reis 20:1-22:2

Atos 17:1-34
Atos 18:1-23
Atos 18:24-19:12
Atos 19:13-41
Atos 20:1-38
Atos 21:1-16
Atos 21:17-36

Salmo 144:1-15
Salmo 145:1-21
Salmo 146:1-10
Salmo 147:1-20
Salmo 148:1-14
Salmo 149:1-9
Salmo 150:1-6

Daniel F. e Clesson.
Karina Mondianne.
Dinalva.
Gláucia e
Maria Clara.
Fernanda, Mada e Gislaine.
Deraldo e Catarina Naves.
Magali e Caroline.
Eduardo A. e Valdivino.
Alex P. e Franquisnei.
Paulo José e Olinda.
Daniel, Fernando Bulhões e
Wallace.



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 “Coração Igual ao Teu”
Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Sílvia Letice
Momento de Intercessão

Cantos Congregacionais “Tu És Soberano”, “Reina em Mim” e “Diante da Cruz”
Oração pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Participação Musical Sílvia Letice
Texto Bíblico II Samuel 12:5-9

Mensagem Pr. Aldo Gléria Cavalcante
Canto Congregacional “Cria em Mim, Ó Deus”

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 Coro Feminino
Canto Congregacional “Quando Deus Escolhe Alguém”

Leitura Bíblica I Coríntios 1:26-29

Vídeo Promocional CIEM e SEC
Momento de Intercessão

Dedicação de Dízimos e Ofertas “Eu Aceito o Desafio -  543 HCC”

Oração
Participação Especial Mensageiras do Rei
Reflexão         “ECM - Vocação e Chamado” Diaconisa Rosiléia Alves
Participação Musical Coro Feminino
Canto Congregacional “Barnabé, Homem de Deus - 496 HCC”
Oração
Poslúdio Instrumental

Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz.
Tudo o que determinou em seu coração. Capacita os chamados,

Fortalece os seus braços, pois a obra é dele e não falhará.
Quando Deus escolhe alguém, bom é obedecer.

Custe o que custar é sempre o melhor.
Ele cumpre a palavra, que diz boa e agradável.

Perfeita é a vontade do senhor.

Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar
E viver como um herdeiro, do que Jesus conquistou

Ele te fez um sonhador, com um propósito, uma visão
E nada vai frustrar os planos do Senhor. Você é um vencedor.

DIRIGENTE:

TODOS:

MULHERES:

TODOS:

Porque, vede irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a
carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados.

Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias; e Deus
escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes.

E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para
aniquilar as que são.

Para que nenhuma carne se glorie perante ele.

1. Pela Diretora do CIEM – Dra Maria Bernadete da Silva, e Pela Diretora do SEC – Solange Ribeiro.
2. Pelos Professores, alunos e funcionários dessas duas Escolas.
3. Pelas Igrejas que enviam e sustentam os alunos.

1- Eu ouvi as palavras de Cristo:
"Olhai para os campos e pedi
mais obreiros para a seara".
E, orando, eu obedeci.

Eu aceito o desafio,
viverei por Cristo Jesus.
Em palavras, ações e atitudes
refletirei sua luz.

2- Se a minha oração é sincera,
serei testemunha onde estou;
e no meu andar, cada dia,
bem feliz, com meu Mestre, vou.

3- Se algum dia pra os campos distantes
o meu Salvador me convocar,
eu responderei confiante;
"Eis-me aqui, para trabalhar".

“Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade; apaga as minhas transgressões,
segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, e

purifica-me do meu pecado.” (Sl 51:1,2)

1. Pedir a Deus que quebrante o nosso coração.
2. Pedir a Deus que nos ajude a nos arrepender e confessar os nossos pecados.
3. Agradecer a Deus pelo perdão que temos em Jesus Cristo.

“Então Davi se enfureceu por causa daquele homem, e disse a Natã: Assim como o SENHOR
vive, o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá restituir quatro vezes o preço da

cordeira, porque agiu sem compaixão. Então Natã disse a Davi: Esse homem és tu! Assim diz o
SENHOR, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul, e te dei a casa e as

mulheres de teu senhor; também te dei a nação de Israel e de Judá. E, se isso fosse pouco, te
acrescentaria outro tanto. Por que desprezaste a palavra do SENHOR, fazendo o mal aos seus
olhos? Tu mataste à espada Urias, o heteu, e tomaste para ti a sua mulher; sim, tu o mataste

com a espada dos amonitas.”

Cria em mim ó Deus, cria em mim ó Deus
Um coração puro
E renova, e renova um espírito inabalável
Não retires de nós o Teu espírito
Não retires de nós o Teu espírito

Quero aprender com meus erros
E não mais cometê-los“Sei que não vai ser tão fácil
Mas difícil é continuar no erro
E viver no mesmo desespero“E ficar para trás

Eu quero ser, eu quero ser
Um homem segundo o coração de Deus
Eu quero ser, eu quero ser
Um homem segundo o coração de Deus



Manhã - 10h25min
“Coração Igual ao Teu”

“Eu Aceito o Desafio - 543 HCC”

“Barnabé, Homem de Deus - 496 HCC”

Noite - 19h
“Coração Igual ao Teu”

“Tu És Soberano”

“Reina em Mim”

“Diante da Cruz”

“Cria em Mim, Ó Deus”

Se tu olhares, Senhor,  pra dentro de mim, nada encontrarás de bom.
Mas um desejo eu tenho de ser transformado,

Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração.

Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão.
Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó, Deus, dá-me um novo coração.

Dá-me um coração igual ao teu, Meu Mestre, dá-me um coração igual ao teu.
Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu.

1- Eu ouvi as palavras de Cristo:
"Olhai para os campos e pedi
mais obreiros para a seara".
E, orando, eu obedeci.

Eu aceito o desafio,
viverei por Cristo Jesus.
Em palavras, ações e atitudes
refletirei sua luz.

2- Se a minha oração é sincera,
serei testemunha onde estou;
e no meu andar, cada dia,
bem feliz, com meu Mestre, vou.

3- Se algum dia pra os campos distantes
o meu Salvador me convocar,
eu responderei confiante;
"Eis-me aqui, para trabalhar".

1 - Não fica bem a gente passar bem e o outro carestia,
ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz.
Como fruto do amor de Cristo,
fruto do seu compromisso,
vendeu um homem o que tinha e repartiu.

Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre,
também chamado de José da Consolação,
homem bom e piedoso, cheio de temor e fé,
homem de Deus.

2 - E quando Saulo converteu-se a Cristo lhe faltou amigo,
alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo.
Como fruto do amor de Cristo,
fruto do seu compromisso,
foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão.

3 - E quando a igreja se espalhou por  todo canto que havia,
por providência, sim, por mão de Deus chegou à Antioquia.
Precisando de um pastor de almas,
mesmo de um pastor de homens,
foram procurar aquele que Deus preparou.

Se tu olhares, Senhor,  pra dentro de mim, nada encontrarás de bom.
Mas um desejo eu tenho de ser transformado,

Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração.

Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão.
Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó, Deus, dá-me um novo coração.

Dá-me um coração igual ao teu, Meu Mestre, dá-me um coração igual ao teu.
Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu.

Tu és soberano sobre a terra,
Sobre os céus Tu és Senhor, absoluto.
Tudo o que existe e acontece,
Tu o sabes muito bem, Tu és tremendo!

E apesar dessa glória, que tens,
Tu te importas comigo também,
E este amor tão grande eleva-me,
Amarra-me a Ti, Tu és tremendo.

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.

Oh! Deus, me sondas, conheces-me.
Mesmo quando falho, eu sei, me amas.
Estás presente a me cercar.
Em todo tempo eu sei, me amas (2x)

E quando tudo se acabar,
estarei seguro,
pois sei, me amas. (2x)

O véu rasgou.
O caminho abriu.
Tudo consumado está.

Tu és meu guia, meu protetor.
Tua mão me firma.
Eu sei, me amas. (2x)

Prostro-me diante da cruz,
vejo o sangue de Jesus.
Nunca houve amor assim.
Sobre a morte já venceu,
Sua glória o céu encheu
Nada irá me separar.

Cria em mim ó Deus, cria em mim ó Deus
Um coração puro
E renova, e renova um espírito inabalável
Não retires de nós o Teu espírito
Não retires de nós o Teu espírito

Quero aprender com meus erros
E não mais cometê-los“Sei que não vai ser tão fácil
Mas difícil é continuar no erro
E viver no mesmo desespero“E ficar para trás

Eu quero ser, eu quero ser
Um homem segundo o coração de Deus
Eu quero ser, eu quero ser
Um homem segundo o coração de Deus


