
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - JULHO DE 2016
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Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 31/07 No Próximo Domingo, 07/09 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, 31 de julho de 2016.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXV - Nº31

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 caminho mais excelente

01-Segunda
02-Terça
03-Quarta
04-Quinta
05-Sexta
06-Sábado
07-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!

CULTO DA FAMÍLIA: será no dia 7 de
agosto e teremos como preletora nos cultos
da manhã e da noite a Psicóloga Débora Santos.
Traga sua família e 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. 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!

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: 01-  Ivone  Naves;
02- Claudinei  Ferreira  Motta; 04- Eufrosina
Carvalho  Monte  Negro,  Nathália  Freitas
Nascimento; 05- Betânya Alves de Araújo
Matos; 06 - Gislaine Santana Santos.
Casamento: 02 - Givanildo e Débora; 04 -
Paulo e Tânia Lôbo. Parabéns!

FÉRIAS PR. WASHINGTON:
informamos que dos dias 01 a 12 de agosto o
Pr. Washington Luiz estará em período de
férias. Contudo, não tem previsto nenhuma
viagem, portanto, estará presente na igreja.

MESA REDONDA: no próximo sábado, dia
06/08, às 20h, teremos aqui na PIBS um culto
missionário com a presença do Pr. Carlos Gó,
que trará uma palavra alusiva aos projetos
realizados em Guiné Bissau e após, teremos
uma mesa redonda.

Salmo 24:1-10
Salmo 25:1-15
Salmo 25:16-22
Salmo 26:1-12
Salmo 27:1-6
Salmo 27:7-14
Salmo 28:1-9

Daniel F. e Clesson.
Oliene.
Neuzanira.
Márcia e
Betânia.
Larissa, Gislaine e Amanda.
Joaquim e Ivone Naves.
Larissa Josy e André.
Dinah e Elias.
Queomides.
Gléslia e Valmi.
Daniel, Fernando Bulhões e
Wallace.

II Crônicas 29:1-36
II Crônicas 30:1 - 31:21
II Crônicas 32:1-33:13
II Crônicas 33:14-34:33
II Crônicas 35:1-36:23
Esdras 1:1-2:70
Esdras 3:1-4:24

Romanos  14:1-23
Romanos 15:1-21
Romanos 15:22-16:7
Romanos 16:8-27
I Coríntios 1:1-17
I Coríntios 1:18-2:5
I Coríntios 2:6-3:4

Provérbios  20:12
Provérbios 20:13-15
Provérbios 20:16-18
Provérbios 20:19
Provérbios 20:20-21
Provérbios 20:22-23
Provérbios 20:24-25

Paulo escreve à igreja em Corinto dizendo: “passo a mostrar-vos ainda um
caminho sobremodo excelente” (I Co 12:31b). É uma frase de transição entre o ensino
sobre os dons espirituais, na igreja, que é uma obra do Espírito Santo para edificar o
corpo de Cristo e o amor que governa o uso dos dons e toda a conduta do crente.

“Ainda que” (I Co 13:1) Paulo fosse suprido de tudo pelo Espírito Santo para
edificar a igreja e não tivesse o amor, comprometeria todo o empreendimento da edificação.
Os dons são os elementos que constroem as tarefas da igreja. Nunca faltarão dons,
porque o Espírito Santo se encarrega de supri-la.

Os dons são importantes na igreja. Mas, Paulo “passa a mostrar-vos ainda um
caminho sobremodo excelente” para o exercício desses dons. Em I Co 13:1-13 discorrer
sobre o caminho mais excelente e aponta que o amor é um caminho feito em direção para
um alvo como: o amor de Deus para homem. O amor do homem para Deus. Temos o alvo
de amar a nós mesmos se amarmos ao próximo e amarmos ao próximo conforme as
escrituras. O amor a Deus e ao próximo depende toda a lei e os profetas e amar a Cristo.

Esse caminho de amar se caracteriza por uma escolha pessoal. Decidimos por
fazer uma escolha bíblica. O amor que foi derramado em nossos corações, não é alvo de
nossas petições, já o temos, o que somente precisamos é saber que temos esse amor e
que ele é o principio das nossas ações na igreja. Por mais que eu queira fazer as coisas
e não expresso amor que respeita, que acolhe, que aceita, que perdoa e outros, isso é
fracasso.

Esse caminho de amar será feito contra a superficialidade da vida cristã. Cristãos
não superficiais são cristãos maduros. Estes compreendem que o amor é o nosso
“senhor” capaz de suprir bondade e banir maldade; capaz oferecer de amizade e perdoar
a inimizade;

Esse caminho de amar será construído sob quatro verdades: a justiça de Deus;
a verdade de Deus; a paz de Deus e uma pura persistência no Senhor. Viva assim.

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 “É Tua Graça”

Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Vídeo sobre Missões Estaduais
Participação Musical Naiara Farias
Momento de Intercessão

Participação Musical Naiara Farias
Canto Congregacional “Eu Te Louvarei”, “Aclame ao Senhor” e “Ao Único”
Oração pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Recitativo Bíblico Romanos 5:12,9-10,15,17

Oração
Mensagem                “Muito Mais” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Preciosa Graça de Jesus - 314 HCC”
Oração de Gratidão
Poslúdio Instrumental

Noite - 19hManhã
Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão Pelo Culto
Canto Congregacional “Ele é Exaltado” e “Reina em Mim”
Recitativo Bíblico

Oração pela ministração de ensino
Recitativo bíblico I Coríntios 12:31b

Estudo “O caminho mais excelente”            Pr. Washington Luiz da Silva
Motivos de Oração

Canto Congregacional “Para o céu por Jesus irei - 295 HCC”
Oração pela ministração do ensino
Leitura Bíblica I Coríntios 13
Estudo “Aprendendo a amar”                       Pr. Aldo Gléria
Momento de Oração

Canto Congregacional “Corpo e Família” e “Igreja”
Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Consagração de Dízimos e Ofertas “Jesus, Pastor Amado - 566 HCC”
Oração de gratidão
Oração pela ministração do ensino
Leitura bíblica I Coríntios 4.6-7
Estudo “Tesouros em vasos de barro”                      Sinval Lima
Motivos de oração

Canto Congregacional “Eu Te Agradeço”
Oração
Poslúdio Instrumental

“Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho; mas, então, veremos face a
face. Agora conheço em parte; então, conhecerei plenamente, da mesma forma como sou

plenamente conhecido” (1 Coríntios 13:12)

“Eu vos mostrarei um caminho sobre modo excelente”

1. Pedir ao Deus que nos livre de uma vida de superficialidades e que aprendamos a caminhar na
profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus.

2. Pedir a Deus que o seu Espírito nos ensine e no direcione no caminho a seguir.
3. Pedir ao Senhor que nos ajude a marcar o nosso caminho com a justiça e com a verdade.

1. Pedir ao Senhor que os ajude a amá-lo de todo o nosso coração.
2. Pedir ao Senhor que o mandamento reciproco de “amarmos uns aos outros”, seja pleno entre nós.
3. Pedir ao Senhor que o nosso amor traga as marcas bíblicas na sua expressão.

“Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem
obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na

esperança da glória de Deus.” (Romanos 5:1,2)

1. Louvar a Deus pela justiça divina que opera a redenção.
2. Suplicar ao Senhor a reconciliação de nossas vidas com Jesus Cristo.
3. Agradecer a Deus a salvação que recebermos de Cristo.

É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida.
Por teu sangue tenho acesso a tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus.

Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta.
 Favor imerecido, do céu, do céu pra mim.

TODOS:

DIRIGENTE:

HOMENS:

MULHERES:

TODOS:

Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado
a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram.

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.

Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa; porque, se pela ofensa de um
morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça de um só homem,
Jesus Cristo, transbordou para com muitos.

Porque, se pela ofensa de um só, a morte veio a reinar por esse, muito mais os que
recebem a abundância da graça, e do dom da justiça, reinarão em vida por um só,
Jesus Cristo.

1. Agradecer a Deus pela luz do evangelho da glória de Cristo para nossas vidas
2. Pedir a Deus que honremos ao Senhor como imagem de Deus na comunidade onde vivemos.
3. Pedir ao Senhor que ajude-nos a buscar maior conhecimento da glória de Deus, em Cristo.



Manhã - 10h25min
“Ele é Exaltado”

“Reina em Mim”

“Para o céu por Jesus irei - 295 HCC”

“Corpo e Família“

“Igreja”

“Jesus, Pastor Amado - 566 HCC”

Noite - 19h
“É Tua Graça”

“Eu Te Louvarei, Meu Bom Jesus”

“Aclame ao Senhor”

“Ao Único”

“Preciosa Graça de Jesus - 314 HCC”

É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida.
Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus.

Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta.
 Favor imerecido, do céu, do céu pra mim.

És Tu única razão da minha adoração ó, Jesus!
és Tu única esperança que anelo ter ó, Jesus!

Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado.
hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei.

Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus.
Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei.

Eu te louvarei, te glorificarei, Eu te louvarei, meu bom Jesus.

Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal,  invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus    (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor.
Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor.
Com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre Te adorarei.

Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos.
Poder, majestade e louvores ao Rei.
Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome.
Alegre te louvo por Teus grandes feitos,
firmado estarei, sempre Te amarei.
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim.

Ele é exaltado,
O Rei é exaltado no céu, eu louvarei.
Ele é exaltado, pra sempre exaltado
seu nome louvarei.

Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar,
terra e céu glorifiquem seu santo nome.
Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. ( Aleluia)

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.

1- Foi Jesus que abriu o caminho do céu,
nenhum outro vou achar.
Nunca irei entrar na mansão de luz
se não for através da cruz.

Para o céu por Jesus irei.
Para o céu por Jesus irei.
Grande é meu prazer de certeza ter:
para o céu pela cruz irei.

2- Certamente vou no caminho da cruz
com resolução andar.
É desejo meu desfrutar no céu
minha herança que Cristo deu.

3- Os caminhos ímpios do mundo deixei,
jamais neles vou seguir.
Com Jesus eu vou, levo a minha cruz
no caminho que ao céu conduz.

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.

Estamos todos congregados aqui.
Certamente abençoados por Deus
Há um clima, uma esfera de amor,
Uma força que se move entre nós.

Algo novo Deus está por fazer
A este povo a quem muito quer bem,
Seu Espírito ele já derramou,
Sua Igreja forte edificou.

Pra louvor de tua glória, vem, Senhor tua história
Escrever através de nossas vidas
Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos
Vem Senhor e reina hoje aqui.
Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor e reina hoje aqui.

1- Jesus,  Pastor amado, contempla-nos aqui;
concede que sejamos um corpo só em ti.
Intrigas e contendas queremos evitar
e em paz nós desejamos teu culto celebrar.

2- Pois, sendo resgatados por ti, ó Salvador,
queremos ser unidos por um fraterno amor,
humildes perdoando as faltas de um irmão,
os fracos ajudando com branda compaixão.

3- Jesus, querido Mestre, ensina-nos a amar,
seguindo o teu exemplo, perfeito e singular.
Oh, quanto carecemos do auxílio teu, Senhor,
a fim de que vivamos unidos em amor!

4- Se tua igreja toda andar em santa união,
então será bendito o nome de "cristão".
Aquilo que pediste em nós se cumprirá
e assim o mundo inteiro a ti conhecerá.

4. Perigos mil atravessei
    e a graça me valeu.
    Eu são e salvo agora irei
    ao santo lar do céu.

1.  Preciosa a graça de Jesus,
    que um dia me salvou.
    Perdido andei, sem ver a luz,
    mas Cristo me encontrou.

2.  A graça, então, meu coração
    do medo me libertou.
    Oh, quão preciosa salvação
    a graça me outorgou!

3. Promessas deu-me o Salvador,
    e nele eu posso crer.
    É meu refúgio e protetor
    em todo o meu viver.


