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Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 17/07 No Próximo Domingo, 24/07 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, 17 de julho de 2016.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXV - Nº29

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

O amor de Deus

18-Segunda
19-Terça
20-Quarta
21-Quinta
22-Sexta
23-Sábado
24-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- João Cláudio

Vieira Lins;20- Antônia Alves de Oliveira,

Jeferson Costa Lima de Oliveira; 21- Raquel

Monteiro Gomes; 22- Daniel de Lima Sousa

Bezerra; 23 - Clênia Gomes Pereira de Souza.

Parabéns!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos

cultos de oração nas quartas-feiras. Tema

dessa semana: “O Dom da Vida.”

Paulo Lôbo e Nelson.
Edina Gadelha.
Maria das Graças.
Carol e
Ruth.
Amanda, Gislaine e Ivanira.
Izaque e Norma.
Norton, Ricardo e Valdivino.
Gléslia e Dinah.
Alessandro e Sinval.
Shaula e Valmi.
Sebastião, Ariovaldo e
Israel.

I Crônicas 24:1-26:11
I Crônicas 26:12-27:34
I Crônicas 28:1-29:30
II Crônicas 1:1-3:17
II Crônicas 4:1-6:11
II Crônicas 6:12-8:10
II Crônicas 8:11-10:19

Romanos 4:1-12
Romanos 4:13-5:5
Romanos 5:6:21
Romanos 6:1-23
Romanos 7:1-13
Romanos 7:14-8:8
Romanos 8:9-21

Salmo 13:1-6
Salmo 14:1-7
Salmo 15:1-5
Salmo 16:1-11
Salmo 17:1-15
Salmo 18:1-15
Salmo 18:16-36

Provérbios 19:15-16
Provérbios 19:17
Provérbios 19:18-19
Provérbios 19:20-21
Provérbios 19:22-23
Provérbios 19:24-25
Provérbios 19:26

Sinval Lima e Alex Pinheiro.
Andreia Santos.
Euza.
Karina e
Sara.
Fernanda, Mada e Rosângela.
Deraldo e Catarina.
Daniel, Camylla e Ricardo.
Eduardo e Elias M.
Paulo José e Franquisnei.
Valmi e Sebastião.
Izaque, Eduardo, Clesson e
Paulo José.

LUAL: todos os casais casados, noivos e
namorados estão convidados para o Lual que
ocorrerá no dia 29 de julho, sexta-feira, às
19h, na casa da irmã Rosiléia. Participe!

MULTIPLIQUE REGIONAL 2016:
ocorrerá nos dias 12 a 14 de agosto na PIB no
Guará. Inscrições e informações: 3349-5665.
Participe!

COSTELÃO FOGO DE CHÃO:
convidamos você e sua família, para
saborearem nosso tradicional Costelão Fogo
de Chão. Será no dia 13 de agosto, em
homenagem ao dia dos Pais. Compre seu
ingresso antecipadamente com os irmãos
responsáveis ou na Secretaria da Igreja.
Participe!

    Sabemos que a justificação nos dá um novo relacionamento com Deus e traz benefícios
inconfundíveis: paz com Deus, firmeza na graça; esperança certa; edificação nas tribulações.
Todas essas coisas foram motivadas e produzidas pelo amor de Deus, que nos foi dado. Fato é
que não precisamos duvidar da esperança dita na Bíblia.

    Podemos sustentar a nossa fé na firme Palavra dada por Deus, porque são promessas
que não têm prejuízos para o ser humano. O Senhor mesmo quem foi disse: a esperança que
depositamos, na glória de Deus, não desaponta, não frustra, não confunde, não decepciona. Por
vezes, ouvem-se promessas de grandes expectativas. Depois, descobre-se ter sido uma ilusão,
um equívoco, uma fabricação, uma mentira.

    Como fruto disso vem a revolta, a frustração, a vergonha, a rejeição por se ter vivido
uma falsa esperança. Há quem seja adverso à Bíblia e acredite ser, essa esperança, uma loucura e
que sustentá-la é correr um risco futuro. Entretanto, a esperança bíblica é suficientemente alicerçada
na Palavra e nunca será motivo de embaraço ou desilusão. A esperança em Cristo não nos
desaponta ou nunca nos humilhará.

    O amor de Deus tem a unção do Espírito Santo. Ele nos dirige e nos capacita a viver o
amor na sua plenitude. O amor foi derramado em nós e o temos como força motriz para direção
das nossas vidas. Esse amor habita e cativa a nossa alma e a nossa mente. Ele nos faz viver à
maneira do Pai, no caráter de Deus, na Sua Palavra, em Jesus e também, nos faz viver na
esperança.

   O amor foi demonstrado na morte de Cristo, “quando ainda éramos fracos”; quando
não conseguíamos resolver o nosso problema com Deus. A morte de Cristo é que define aquilo
que não éramos capazes de realizar por nossa própria conta. Não era possível a nós o perdão dos
pecados, a salvação.

   O amor de Deus não esperou que reuníssemos condições. Ele se antecipou e nos
alcançou, num estágio de perdição: “quando éramos pecadores”. Ele viu a nossa fraqueza e o
nosso pecado e nos amou assim mesmo, providenciando um meio para que saíssemos dessa
situação.

   Foi um amor sacrificial: “Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando
éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós”. Estas são evidências de que Deus nos ama.

De Seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva



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 “A Deus demos glória - 228 HCC”
Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Coro Masculino
Leitura Bíblica Filipenses 2:5-8; Isaias 53:5

Participação Musical Coro Masculino
Momento de Intercessão

Canto Congregacional “Seja Adorado”, “Digno És de glória” e “Em Espírito, em Verdade”
Oração pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Texto Bíblico Romanos 5:5-8

Mensagem                “O amor de Deus” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “O poder do Teu amor”

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 “O Nome de Jesus” e “Doce Nome”
Leitura Bíblica João 3:13-21

Dedicação de Dízimos e Ofertas “Saudai o nome de Jesus - 56HCC”
Oração
EXPEDIENTE
Leitura e aprovação de parte da Ata Anterior
ORDEM DO DIA

Canto Congregacional “Pai, faz-nos um - 564 HCC”

Oração
Encerramento
Poslúdio Instrumental

“Quem crê no Filho tem a vida eterna; quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho não
verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus.” (João 3:36)

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

2. Outros assuntos
3. Parecer da Comissão de Membros.

4. Leitura e aprovação da Ata

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom!
nós vivermos todos
irmanados em paz!
Oh, como é bom!

“Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho,
muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida” (Rm 5:10).

DIRIGENTE:

MULHERES:

TODOS:

JUVENTUDE:

TODOS:

DIRIGENTE:

TODOS:

Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do homem. Assim
como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do
homem seja levantado;

Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna.

Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.

Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para
que o mundo fosse salvo por meio dele.Quem nele crê não é condenado; mas quem
não crê, já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus.

E o julgamento é este: A luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar
da luz, pois suas obras eram más.

Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as
suas obras não sejam expostas.

Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas
obras são feitas em Deus.

1. Agradecer a Deus pelo seu grande amor que viabilizou a nossa salvação por meio de Jesus Cristo.
2. Suplicar a Deus que nos sustente na inabalável esperança.
3. Louvar a Deus pela iniciativa de providenciar um novo relacionamento de vida.

“E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração
pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos

ímpios no tempo adequado. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo; pois talvez
alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter

Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores.”

DIRIGENTE:

MULHERES:

JUVENTUDE:

TODOS:

Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em
forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se
apegar,

Mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-
se semelhante aos homens.

Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e
morte de cruz.

Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das
nossas maldades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos
fomos sarados.

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.



Manhã - 10h25min
“O Nome de Jesus”

“Doce Nome”

“Saudai o nome de Jesus - 56 HCC”

“Pai, faz-nos um - 564 HCC“

Noite - 19h
“A Deus demos glória - 228 HCC”

“Seja Adorado”

“Digno És de Glória”

“Em espírito, em verdade”

“O poder do Teu amor”

O nome de Jesus levanta os mortos,
o Nome de Jesus sara os feridos.
Nome mais Santo, nome mais puro,
Nome bendito, é o Nome de Jesus.

O Nome de Jesus é poderoso,
o Nome de Jesus é sobre todos.
Nome mais Doce, Nome mais lindo,
Nome Sublime é o nome de Jesus.

Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome,
os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser.

Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração
Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação.

1- Saudai o nome de Jesus.
Arcanjos, vos prostrai.
O Filho do glorioso Deus,
com glória coroai.
O Filho do glorioso Deus,
com glória coroai.

2- Ó escolhida geração
do bom, eterno Pai,
o grande autor da salvação,
com glória coroai.
O grande autor da salvação,
com glória coroai.

3- Ó perdoados por Jesus,
alegres adorai.
O Deus de paz, o Deus de luz,
com glória coroai.
O Deus de paz, o Deus de luz,
com glória coroai.

4- Ó tribos, raças e nações,
ao Rei divino honrai.
A quem quebrou os vis grilhões,
com glória coroai.
A quem quebrou os vis grilhões,
com glória coroai.

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom!
nós vivermos todos
irmanados em paz!
Oh, como é bom!

1- A Deus demos glória, com grande fervor;
seu Filho bendito por nós todos deu.
A graça concede a qualquer pecador,
abrindo-lhe a porta de entrada no céu.

Exultai! Exultai! Vinde todos louvar
a Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor.
A Deus demos glória, porquanto do céu
seu Filho bendito por nós todos deu.

2- Oh, graça real! foi assim que Jesus,
morrendo, seu sangue por nós derramou.
Herança nos céus, com os santos em luz,
comprou-nos Jesus, pois o preço pagou.

3- A crer nos convida tal prova de amor
nos merecimentos do Filho de Deus.
E quem, pois, confia em Jesus, Salvador,
vai vê-lo exaltado na glória dos céus.

Sua face é como um leão.
Seus olhos como chama de fogo.
Seus pés reluzentes.
Suas mãos poderosas.
Bendito é o Cordeiro de Deus. (bis) Seja adorado Aquele que está entre nós.

Adorado no Seu santo monte.
Seja adorado o Cristo, o Filho de Deus.
Para sempre e sempre amém,
pelos séculos dos séculos amém.
Santo é o Senhor. (bis)
Aleluia.

Digno és de Glória e louvores, levantamos nossas mãos, Te adoramos, oh! Senhor.
Digno és de Glória e louvores, levantamos nossas mãos, Te adoramos, oh! Senhor.

Porque grande és Tu.Maravilhas fazes Tu.
Não há outro igual a Ti. Não, não há. Não há outro igual a Ti, Senhor.

Em espírito, em verdade
Te adoramos, te adoramos.

Rei dos reis e Senhor
Te entregamos nosso viver.

bis
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.

bis

}

}

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.


