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SÉRIE INTERLÚDIO: hoje, 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”.

MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: atenção
casais casados! Guardem essa data: 18 a 20
de novembro. Em breve mais informações.

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 03/07 No Próximo Domingo, 10/07 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, 03 de julho de 2016.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXV - Nº27

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

Nova Direção

04-Segunda
05-Terça
06-Quarta
07-Quinta
08-Sexta
09-Sábado
10-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:  05- Wellington

Ferreira Sobral; 06- Sophia Sobral Morgan

Borges. Casamento: 07- Jessé e Luzia; 08-

Adalberto e Patrícia, Jeferson e Karina.

Parabéns!

DÍZIMOS E OFERTAS: nos cultos da

manhã e da noite, teremos um momento para a

consagração de dízimos e ofertas.

MESTRE D’ARMAS:  participe da

campanha para a compra do DataShow da

Missão Batista no Mestre D’Armas. O alvo é

de R$ 3000,00. A campanha encerra-se no

próximo domingo, dia 10/06.

Daniel F. e Clesson.
Karina Mondianne.
Dinalva.
Gláucia e
Maria Clara.
Fernanda, Mada e Gislaine.
Deraldo e Catarina Naves.
Ricardo, Mayara e Daniel.
Magali e Carol Ednara.
Alex P. e Franquisnei.
Paulo José e Olinda.
Daniel, Fernando Bulhões e
Wallace.

Fabiano e Caio Guedes.
Oliene.
Débora Nascimento.
Patrícia e
Joel.
Rosângela, Rosana e Luciana.
Edson e Eufrosina.
Norton, Ricardo e Valdivino.
Guilherme e Elias.
Alex P. e Franquisnei.
Maria Clara e Olinda.
Daniel, Fernando Bulhões e
Wallace.

É muito comum lermos a frase “nova direção”, em postos de combustíveis,
restaurantes, bares, lojas e outros, quando passamos a pé ou de carro pelas vias. A
frase dá uma conotação de que o sucesso chegou; a resposta aos problemas da
instituição está presente; passa a ideia de que não viverão o sabor do fracasso. Logo
depois, volta à faixa: “sob nova direção”, porque a anterior precisou sair.

As peculiaridades desse fato não se assemelham às nossas peculiaridades e,
com grande diferença, porque a direção anterior dos segmentos da igreja, à semelhança
dos que assumem o compromisso com esses segmentos são de homens e mulheres que
revelaram junção da fé com a prática e que fazem dos seus compromissos dentro da
igreja um projeto missionário.

Creio ser assim que Deus enxerga os papéis a serem desenvolvidos no Seu
corpo e a partir disso, trabalha as nossas almas para nos conduzir ao chamado das
nossas vidas, eliminando de nós, qualquer orgulho embutido, qualquer presunção,
qualquer poder de opressão, para que realizemos algo que exalte e glorifique o Seu
próprio nome.

Para as lideranças a serviço do reino, que estão em pé, santos e irrepreensíveis,
filhos de Deus inculpáveis; o Senhor tem um plano perfeito para o exercício dos seus
ministérios. Obter essa perfeição é o sonho. No entanto, só a teremos de algum lugar
fora de nós mesmos. O próprio Senhor Jesus foi quem disse: “sem mim nada podeis
fazer”.

Líderes, nossa finitude limita o que somos! Então, nós somos imperfeitos.
Cuidado! Atos de ambição, de perfeição, de superioridade, de impulsos de grandeza, de
saber mais que outros, de subestimar os liderados, em algum momento, podem colocar
a nossa direção defronte aos dissabores. O que Deus vê quando olha para o seu
interior?

Os ministérios da PIBS estão “sob nova direção” e é um privilégio, porque não
engessamos, mas renovamos as oportunidades. Outras pessoas foram chamadas para
a tarefa; imitando aquele que, quando desprezado, devolveu bondade. Quando rejeitado,
demonstrou amor. Quando mal entendido, permaneceu paciente. Entendo que não
poderemos dizer o mesmo a nosso respeito. Mas Ele disse: “aprendei de mim” e nesse
aprendizado faremos a nova direção.

De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

Provérbios 17:27-28
Provérbios 18:13
Provérbios 18:14-15
Provérbios 18: 16-18
Provérbios 18:19
Provérbios 18:20-21
Provérbios 18:22

II Reis 22:3-23:30
II Reis 23:31-25:30
I Crônicas 1:1-2:17
I Crônicas 2:18-4:4
I Crônicas 4:5-5:17
I Crônicas 5:18-6:81
I Crônicas 7:1-8:40

Atos 21:37-22:16
Atos 22:17-23:10
Atos 23:11-35
Atos 24:1-27
Atos 25:1-27
Atos 26:1-32
Atos 27:1-20

Salmo 1:1-6
Salmo 2:1 - 12
Salmo 3:1 - 8
Salmo 4: 1 - 8
Salmo 5:1-12
Salmo 6:1-10
Salmo 7:1-17



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

Hino Oficial “Casa de Bênção”
Momento de Intercessão

Cantos Congregacionais “Senhor, Te Quero”, “Te Louvarei” e “Mais Perto Quero Estar”
Oração pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Texto Bíblico Gênesis 18:19

Mensagem Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Minha Casa”

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 “Espírito Enche a Minha Vida” e “Eu Não Posso Fugir - 208HCC”
Momento de Intercessão

Dedicação de Dízimos e Ofertas “Mãos ao Trabalho -  492 HCC”

Texto Bíblico Gênesis 7:1

Mensagem         “Família à serviço do Reino” Pr. Washington Luiz da Silva
Oração de Posse da Nova Diretoria
Canto Congregacional “No Serviço do Meu Rei - 491 HCC”

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)

1. Suplicar ao Senhor unção e direção do Espírito Santo para o trabalho de cada ministério.
2. Pedir a Deus que edifique o caráter de cada líder, antes mesmo do exercício do ministério.
3. Pedir a Deus unidade e alinhamento dos líderes em torno de um propósito comum, do ministério

pastoral.

1. Mãos ao trabalho, crentes,
com incessante ardor;
vamos, enquanto temos
nossa vida em flor.
Vamos, enquanto é dia,
com força trabalhar,
pois, quando chega a noite,
já não há lidar.

2. Mãos ao trabalho, crentes,
antes que fuja a luz;
temos agora tempo
de servir Jesus.
Vamos à sua causa
hoje nos dedicar,
pois, quando chega a noite,
já não há lidar.

3. Mãos ao trabalho, crentes,
vem já o anoitecer;
firmes, enquanto a morte
não nos abater.
Vamos, irmãos, à obra,
por Cristo trabalhar,
pois, quando chega a noite,
vamos descansar.

“Depois disso, o SENHOR falou a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua família, pois tenho visto
que és justo diante de mim nesta geração.”

1- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
satisfeito, abençoado;
proclamando do meu Rei a salvação,
no serviço do meu Rei.

No serviço do meu Rei
minha vida empregarei.
Gozo, paz, felicidade
tem quem serve a meu bom Rei.

2- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
obediente, corajoso;
na tristeza ou na alegria sei sorrir,
no serviço do meu Rei.

3- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
jubiloso, consagrado.
Ao seu lado desafio todo mal,
no serviço do meu Rei.

4- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
vitorioso, decidido.
Quanto tenho, no serviço gastarei,
no serviço do meu Rei.

“E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração; e as ensinarás a teus filhos e delas
falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te.” (Dt 6:6-7)

“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.”

1. Pelo sacerdócio espiritual dos pais em suas casas.
2. Pela família para que exerça o seu papel da orientação espiritual dos filhos.
3. Pedir a Deus salvação para os membros das famílias sem um relacionamento com Cristo.

“Porque eu o escolhi, a fim de que ele ordene a seus filhos e à sua futura descendência que
guardem o caminho do SENHOR, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o SENHOR

realize na vida de Abraão o que disse a respeito dele.”

Enche o meu lar com tua presença.
Só tu és digno de reverência.

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.



Manhã - 10h25min
“Espírito Enche a Minha Vida”

“Eu não Posso Fugir do Teu Espírito - 208 HCC”

“Mão ao Trabalho - 492 HCC”

“No Serviço do Meu Rei - 491 HCC”

Noite - 19h
“Quero Louvar-Te”

“Casa de Bênção”

“Senhor Te Quero”

“Mais Perto Quero Estar - 399 HCC”

Espírito, enche minha vida
Espírito, enche minha vida
Enche-me do teu poder,
pois de Ti eu quero ser
Espírito, enche o meu ser.

As minhas mãos eu quero levantar
e em louvor te adorar.
Meu coração eu quero derramar
diante do Teu altar.

Eu não posso fugir do teu Espírito, Nem ficar distante  do teu amor.
Se eu subir até os céus, Se ao abismo eu descer,

sei que ali tu estás. Mesmo se eu tomar as asas da alvorada,
tua mão ainda assim me guiará. Mesmo vindo a noite escura,

tua luz brilhará e comigo estarás.

1. Mãos ao trabalho, crentes,
com incessante ardor;
vamos, enquanto temos
nossa vida em flor.
Vamos, enquanto é dia,
com força trabalhar,
pois, quando chega a noite,
já não há lidar.

2. Mãos ao trabalho, crentes,
antes que fuja a luz;
temos agora tempo
de servir Jesus.
Vamos à sua causa
hoje nos dedicar,
pois, quando chega a noite,
já não há lidar. 3. Mãos ao trabalho, crentes,

vem já o anoitecer;
firmes, enquanto a morte
não nos abater.
Vamos, irmãos, à obra,
por Cristo trabalhar,
pois, quando chega a noite,
vamos descansar.

1- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
satisfeito, abençoado;
proclamando do meu Rei a salvação,
no serviço do meu Rei.

No serviço do meu Rei
minha vida empregarei.
Gozo, paz, felicidade
tem quem serve a meu bom Rei.

2- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
obediente, corajoso;
na tristeza ou na alegria sei sorrir,
no serviço do meu Rei.

3- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
jubiloso, consagrado.
Ao seu lado desafio todo mal,
no serviço do meu Rei.

4- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
vitorioso, decidido.
Quanto tenho, no serviço gastarei,
no serviço do meu Rei.

1- Quero louvar-te, sempre mais e mais;
Quero louvar-te, sempre mais e mais;
Buscar o teu querer,
Tua graça conhecer,
Quero louvar-te.

 As aves do céu cantam para ti,
As feras do campo refletem teu poder,
Quero cantar, quero levantar
As minhas mãos a ti.

2- Quero amar-te, sempre mais e mais;
Quero amar-te, sempre mais e mais;
Buscar o teu querer,
Tua graça conhecer,
Quero amar-te.

3- Quero servir-te, sempre mais e mais;
Quero servir-te, sempre mais e mais;
Buscar o teu querer,
Tua graça conhecer,
Quero servir-te.

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.

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.

1- Mais perto quero estar, meu Deus, de ti,
Mesmo que seja a dor que me una a ti!
Sempre hei de suplicar:
mais perto quero estar,
mais perto quero estar,
meu Deus, de ti!

2- Andando triste aqui, na solidão,
Paz e descanso a mim teus braços dão.
Sempre hei de suplicar:
mais perto quero estar,
mais perto quero estar,
meu Deus, de ti!

3- Minha alma cantará a ti, Senhor,
cheia de gratidão por teu amor.
Sempre hei de suplicar:
Mais perto quero estar,
Mais perto quero estar,
Meu Deus, de ti!

4- E, quando a morte enfim me vier chamar,
com o Senhor, nos céus, irei morar.
Então me alegrarei
perto de ti, meu Rei,
perto de ti, meu Rei,
Meu Deus, de ti! Amém.


