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Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 24/07 No Próximo Domingo, 31/07 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, 24 de julho de 2016.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXV - Nº30

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 dom da vida

25-Segunda
26-Terça
27-Quarta
28-Quinta
29-Sexta
30-Sábado
31-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!

Romanos 8:22-39 Provérbios 19:27-29

Francisco e Fabiano.
Andreia Santos.
Euza.
Carol e
Rute.
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.

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. Venha
e traga sua família!

RECADASTRAMENTO: Aproveite o culto
da manhã e noite para atualizar os seus dados
pessoais, como membro da PIBS, fazendo seu
recadastramento. Isso é importante!

II Crônicas 11:1-13:22 Salmo 18:37-50

Valmi e Alex Pinheiro.
Karina Mondianne.
Robertina.
Karina e
Sara.
Larissa, Gislaine e Amanda.
Valdivino D. e Maria Alves.
Valdivino, Norton e Mayara.
Welida e Moacir S.
Paulo Lobo e Elias Vicente.
Magali e Valdivino D.
Marcos Gomes, Hudson e
Ricardo Valverde.

ANIVERSARIANTES: 24 - Jorge Veloso
Barbosa; 26 - Ana Rodrigues de Souza,
Ariovaldo Gonçalves Barbosa, Eunice
Monteiro  Nascimento,  Isabela  Luíza Zardo
e  Silva;  27-  Oliene  Bernabé  Zardo  e Silva;
28 -  Romilda  Moreira  Rossi; 29 - Peterson
Augusto Guedes; 30 - Lívia de Abreu  Rezende.
Casamento: 28- Dirley e Mércia. Parabéns!

CONGRESSO DAS MR: Agradecemos a
todos os irmãos que nos ajudaram na realização
do Congresso das Mensageiras do Rei. Que
Deus os abençoe!

LUAU PARA CASAIS: Namorados, noivos
e casados são convidados para o Luau, no dia
29/07/16 às 19h na residência da irmã Rosiléia
Alves. Participe!

II Crônicas 14:1-16:14
II Crônicas 17:1-18:34
II Crônicas 19:1-20:37
II Crônicas 21:1-23:21
II Crônicas 24:1-25:28
II Crônicas 26:1-28:27

Salmo 19:1-14
Salmo 20:1-9
Salmo 21:1-13
Salmo 22:1-18
Salmo 22:19-31
Salmo 23:1-6

Provérbios  20:1
Provérbios  20:2-3
Provérbios  20:4-6
Provérbios  20:7
Provérbios 20:8-10
Provérbios  20:11

 Somos criação de Deus num corpo complexo, mas perfeito. A forma como Deus
construiu o corpo explica a harmonia e capacidade diversa da sua atuação. A clonagem ou a
fabricação de máquinas robôs com papéis humanos podem avançar, mas a perfeição humana, só
Deus saber fazer.

 A vida vem de Deus e pertence a Ele. Agradecemos por existirmos e por trazermos em
nosso corpo a Sua imagem. Além disso, os remidos por Cristo são habitação do Espírito Santo.
Por isso, o corpo do crente é especial para Deus. A Bíblia diz: que devemos cuidar do nosso
corpo, “porque fostes comprados por bom preço; glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, e no
vosso espírito...”. O corpo deve glorificar a Deus, porque pertence a Ele;

 A vida do crente é um edifício espiritual “sois vós também [...] edificados como casa
espiritual”. A vida que existe no crente é a vida de Cristo. “Já estou crucificado com Cristo; e vivo,
não mais eu, mas Cristo vive em mim”.

  A vida do crente é um santuário a Deus. O crente é o lugar onde o Espírito Santo habita.
“Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós?”. A dádiva da vida faz
toda a diferença no templo: Os templos pagãos tinham apenas uma imagem de algum deus, sem
existência espiritual; o deus era obra de algum artista.

 O templo dos judeus tinha por símbolo a manifestação ocasional da glória da presença
de Deus. Mas a comunidade cristã se tornou o templo para a fixa e permanente habitação do
Espírito Santo. Esse templo precisa ser preservado de toda e qualquer corrosão moral e espiritual.

 Recebemos o dom da vida e não devemos e nem podemos viver como se não soubéssemos
dessa verdade. Muitos ignoram propositalmente esse fato. Obscurecem essa realidade por seu
espírito alheio de Deus. Os crentes sabem da verdade sobre sua posição em Cristo, mas já
perderam o poder e a realidade de tal conhecimento com a vida diária empobrecida da graça de
Deus, que levam.

 Já recebemos o dom da vida, devemos vivê-lo, isso fará toda a diferença!

De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva



ORDEM DOS CULTOS
Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Ministério das Comunicações É notícia na PIBS
Prelúdio Instrumental

Canto Congregacional “Crer e observar - 465 HCC”
Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Coro Feminino
Momento de Intercessão

Participação Musical Coro Feminino
Canto Congregacional “Vem, esta é a hora”, “Eu me alegro em Ti” e “Quão grande é o meu Deus”
Oração pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Recitativo Bíblico Salmo 117

Oração
Leitura Bíblica Romanos 5.9-11

Mensagem                “Acerto de Contas” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Que segurança! Sou de Jesus! - 417 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 “Jesus, essência do louvor” e “Quão formoso És”
Participação Musical Alex Lima
Momento de Oração

Dedicação de Dízimos e Ofertas “Eu alegre vou na sua luz - 323 HCC”

Texto Bíblico Romanos 5.2b

Mensagem “Esperança da Glória”            Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Centro da tua vontade”

Oração
Poslúdio Instrumental

“Mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos
transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor”

(II Co. 3:18)

1. Pedir a Deus que nos dê o entendimento, do que seja, a esperança da glória de Deus.
2. Agradecer porque fomos alcançados pela glória de Deus e por ela participamos de tudo que

pertence a Cristo.
3. Agradecer a Deus porque somos transformados de glória em glória.

“... E gloriemo-nos na esperança da glória de Deus”

“Quem crê no Filho tem a vida eterna; o que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas
sobre ele permanece a ira de Deus” (Jo 3.36).

1. Suplicar a Deus para que o Espírito Santo convença pessoas, da salvação em Cristo.
2. Interceder a Deus para que no dia da prestação de contas ao Senhor Jesus, milhares de pessoas

sejam salvas.
3. Agradecer a Deus pelo sacrifício de Cristo por nós.

1- Perdido andei, na escuridão,
mas Cristo me encontrou
e com a luz do seu amor
as trevas dissipou.

2- No caso de escurecer
de nuvens todo o céu,
Jesus, bendito Salvador,
é luz que rasga o véu.

3- Andando estou na luz de Deus,
que doce comunhão!
Prossigo sempre com vigor,
deixando o mundo vão.

4- E face a face então verei
Jesus, o Salvador,
o qual a sua vida deu
por mim, um pecador.

Eu alegre vou na sua luz,
pois Jesus agora me conduz.
Desde que me achou da morte me livrou.
Ando sempre alegre, Cristo me salvou.

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!

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.

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.

“Louvai ao SENHOR, todas as nações, exaltai-o todos os povos! Porque seu amor para
conosco é grande, e a fidelidade do SENHOR dura para sempre! Aleluia!”

1- Que segurança! Sou de Jesus!
Eu ja desfruto as bênçãos da luz.
Sou por Jesus herdeiro de Deus;
ele me leva à glória dos céus.

2- Ao seu amor eu me submeti
e extasiado então me senti.
Anjos cantando nos altos céus
louvam a excelsa graça de Deus.

3- Sempre vivendo em seu grande amor,
me regozijo em meu Salvador.
Esperançoso, vivo na luz,
pela bondade de meu Jesus.

Canta, minha alma! Canta ao Senhor!
Rende-lhe sempre ardente louvor!
Canta, minha alma! Canta ao Senhor!
Rende-lhe sempre ardente louvor!

DIRIGENTE:

TODOS:

MULHERES:

Logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos
da ira.

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.

E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus
Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação.



Manhã - 10h25min
“Jesus, essência do louvor”

“Quão Formoso És”

“Eu alegre vou na sua luz - 323 HCC”

“Centro da tua vontade“

Noite - 19h
“Crer e observar - 465 HCC”

“Vem, esta é a hora”

“Eu me alegro em Ti”

“Quão grande é o meu Deus”

Quando o som se vai tudo se desfaz, eu me achego a Ti,
Para dar-te, ó Deus, algo de valor, que alegre a Ti,
Dar-te-ei mais que uma canção, pois a música em si, não é o que queres de mim.
Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou   e queres meu coração.

Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais.
Pobre, fraco sou, mais o que tenho é teu, Minha vida dou.
Dar-te-ei mais que uma canção, pois a música em si,
Não é o que queres de mim.
Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração.

Quero adorar-te com minha alma,
És o meu Salvador, a essência do meu louvor.

Perdão, Senhor é o que mais quero,
És o meu Redentor e a essência do meu louvor.

1- Em Jesus confiar, suas leis observar, é trilhar um caminho de paz.
Satisfeitos, guardar o que ele ordenar alegria perene nos traz.

Crer e observar tudo quanto ordenar; o fiel obedece ao que Cristo mandar.

2- Ao andarmos com Deus, recebemos dos céus direção e conforto sem par.
Nem tristeza, nem dor, nem a prova maior poderão nossa fé abalar.

3- Inefável prazer é Jesus conhecer, e ser crente zeloso e leal.
Sua voz sempre ouvir, suas ordens cumprir, é ter bênção constante e real.

4- Resolutos, Senhor, e com todo fervor, os teus passos queremos seguir,
teus preceitos  guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua presença sentir.

1- Perdido andei, na escuridão,
mas Cristo me encontrou
e com a luz do seu amor
as trevas dissipou.

2- No caso de escurecer
de nuvens todo o céu,
Jesus, bendito Salvador,
é luz que rasga o véu.

3- Andando estou na luz de Deus,
que doce comunhão!
Prossigo sempre com vigor,
deixando o mundo vão.

4- E face a face então verei
Jesus, o Salvador,
o qual a sua vida deu
por mim, um pecador.

Eu alegre vou na sua luz,
pois Jesus agora me conduz.
Desde que me achou da morte me livrou.
Ando sempre alegre, Cristo me salvou.

Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar,
maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor.

Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu.
Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu,
tua glória enche a minha vida, Senhor.

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!

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.

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.

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.

Com esplendor de um rei. Com majestade e luz
Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar.
Ele é a própria luz e as trevas vão fugir.
Tremer com Sua voz, tremer com Sua voz.

Quão grande é o meu Deus.
Cantarei quão grande é o meu Deus
E todos hão de ver quão grande é o meu Deus.

Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos.
O começo e o fim, o começo e o fim.
Três se formam em um , Filho, Espírito e Pai.
Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão.

Sobre todo nome é o Seu.
Tu és digno do louvor.
Eu cantarei:
quão grande é o meu Deus.

A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.


