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Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 28/08 No Próximo Domingo, 04/09 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:
¨Projeção/Transm.:
¨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, 28 de agosto de 2016.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXV - Nº35

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222

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

E fará grande diferença...

29-Segunda
30-Terça
31-Quarta
01-Quinta
02-Sexta
03-Sábado
04-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!

PROJETO GABU: no próximo domingo,
dia 04/09, levantaremos uma oferta para o
Projeto Gabu. Participe!

SÉRIE INTERLÚDIO: no dia 11/09, às
18h teremos a Série Interlúdio, com a
participação da Banda Sinfônica de
Sobradinho. Participe e traga visitantes!

CORO INFANTO-JUVENIL: os ensaios
ocorrem todos os sábados, das 10h às 11h, no
Prédio de Educação Cristã na quadra 05.

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

ANIVERSARIANTES: 31- Débora
Nascimento dos Santos Diniz; 01- Darllan de
S. Gusmão, Elaine Nascimento dos Santos
Correia, Vanderlúcio da Silva; 02- Estevam de
Santana Chagas, Jefther Oliveira Silva, Maria
José Damasceno do Nascimento, Telma Dias
Pereira. Casamento: 01- Heidy e Jeovane;
02- Daniel e Dinair. Parabéns!

CONGRESSO DA JUVENTUDE:
acontecerá nos dias 08 a 10 de setembro o
Sobradão. Participe.

VIAGEM PR. ALDO: o Pr. Aldo Gléria
encontra-se no Rio de Janeiro realizando o
curso de Mestrado. Ele retorna no dia 02/09.
Estejamos em oração pela sua vida.

VIAGEM À MACEIÓ: o Coro Masculino
acompanhará o Pr. Washington Luiz ao
Congresso dos Homens Batistas de Alagoas
que acontece nos dias 16 a 18/09. Oremos
pela viagem!

Alex Pinheiro.
Oliene.
Débora Nascimento.
Patrícia e
Joel.
Rosângela, Viviane e Fernanda.
Valdivino e Rosiléia.
Josy, Daniel e Larissa.
Gléslia e Elias.
Israel Batista.
Jônathas e Valmi.
Elisaldo, André A. e Marcelo
Rodrigues.

Jó 28:1 - 30:31
Jó 31:1 - 33:33
Jó 34:1-36:33
Jó 37:1-39:30
Jó 40:1-42:17
Eclesiastes:1:1-3:22
Eclesiastes:4:1-6:12

II Coríntios 2:12-17
II Coríntios 3:1-18
II Coríntios 4:1-12
II Coríntios 4:13-5:10
II Coríntios 5:11-21
II Coríntios 6:1-13
II Coríntios 6:14-7:7

Salmo 42:1-11
Salmo 43:1-5
Salmo 44:1-8
Salmo 44:9-26
Salmo 45:1-17
Salmo 46:1-11
Salmo 47:1-9

Provérbios 22:7
Provérbios 22:8-9
Provérbios 22:10-12
Provérbios 22:13
Provérbios 22:14
Provérbios 22:15
Provérbios 22:16

Francisco Mota e Peterson.
Rosiléia.
Maria das Graças.
Gláucia e
Emanuel.
Rosângela, Viviane e Fernanda.
Deraldo e Norma.
Camylla, Mayara e Daniel.
Olinda e Carol.
Nelson dos Santos.
Paulo José e Valdivino.
Alessandro, Ismeraldo e
Marivam.

O que pensamos, sonhamos e esperamos ver quando investimos no Projeto
Gabu? Já ouvimos dizer que não temos a noção do benefício que estamos fazendo a um
país, ao oferecer a uma minúscula parte da sua juventude, uma oportunidade de chegar
à faculdade.

Não há dúvidas de que abraçamos um desafio que nos permitiu ultrapassar os
limites da nossa cidade, ir além do Distrito Federal e sair das fronteiras do Brasil para
chegarmos à Guiné Bissau, como um dos nossos campos de missões. Lá é visto um
desafio sem proporções!

Inacreditável, mas é verdade, assumimos uma parcela de missões ao olharmos
a necessidade de formar jovens guineenses para servirem seu país como excelentes
profissionais, que levarão a mensagem da Palavra de Deus, onde estiverem trabalhando
e gratos, voltarão para abençoar, ofertando para a formação de outros alunos, após
eles.

É evidente o que disse Jesus a nós: “Eis que estou convosco todos os dias...”.
Na obra de missões temos a garantia da presença de Jesus. Ele prometeu e cumpre sua
promessa através do Espírito Santo que conduz a obra missionária. A presença divina
é quem motiva e realiza o que estamos fazendo, além disso, é quem opera para que o
sustento não falte.

O Projeto Gabu fará uma grande diferença. É um trabalho lento para alcançar os
primeiros resultados. Mas, depois de quatro a seis anos, dependendo do curso, teremos
a cada ano alunos formados. Quantos jovens nós esperamos formar nesse fantástico
projeto?

Louvamos a Deus por aqueles que assumiram o compromisso da contribuição
e com liberalidade não permitiram que a receita do projeto fosse reduzida. Agora, o
desafio é multiplicar essa receita para continuar mantendo o projeto, sem muitos
avanços, principalmente, nesse período tão critico da economia brasileira.

O Projeto Gabu, em execução, responde à força da nossa fé, de que cumprimos
a ordem de Deus nesse item; também, através dele estamos formando discípulos, estamos
fazendo o bem para aquelas pessoas, ajudando-as a realizarem sonhos que Deus lhes
deu para sonhar e os está realizando através dos nossos empreendimentos.

Participe do Projeto Gabu, orando e contribuindo. Ele fará grande diferença!

De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva



ORDEM DOS CULTOS
Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental

Canto Congregacional “A Ti, ó Deus, Fiel e Bom Senhor - 08 HCC”

Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Canto Congregacional “Lamparina da Nação”
Momento de Intercessão

Participação Musical Alex Lima
Recitativo Bíblico Mateus 28:19-20

Canto Congregacional “Vem, Esta é a Hora”, “Por Estas Razões” e “Digno é o Senhor”
Oração pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Mensagem Pr. Carlos Gó Tchami - Guiné Bissau
Canto Congregacional “Ide e Pregai”

Oração de Gratidão
Poslúdio Instrumental

Noite - 19hManhã
Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão Pelo Culto
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental

Canto Congregacional “Rompendo em Fé” e “Confiarei”
Participação Musical Naiara Farias
Momento de Intercessão

Consagração de Dízimos e Ofertas “Crer e Observar - 465 HCC”

Texto Bíblico Neemias 1:11(NVI)

Mensagem MM. Renan Guedes Hart
Canto Congregacional “Infinitamente Mais”

Oração
Poslúdio Instrumental

“Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos.”
(Hebreus 11:1)

1. Entregar a Deus o que está em nossos corações.
2. Confiar em Deus, conservando a nossa fé.
3. Estar atento às oportunidades, observando as repostas de Deus.

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.

“Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos
que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-

lhe a benevolência deste homem.”

“Que Deus se compadeça de nós e nos abençoe; e faça resplandecer seu rosto sobre nós, para
que se conheçam seu caminho na terra e sua salvação entre todas as nações”. (Salmo 67:1-2)

4- A ti, Deus trino, poderoso Deus,
que estás presente sempre junto aos teus,
a ministrar as bênçãos lá dos céus,
Aleluia! Aleluia!

1- A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor,
eterno Pai, supremo benfeitor,
nós, os teus servos, vimos dar louvor.
Aleluia! Aleluia!

2- A ti, Deus Filho, Salvador Jesus,
da graça a fonte, da verdade a luz,
por teu amor, medido pela cruz,
Aleluia! Aleluia!

3- A ti, ó Deus real Consolador,
Divino fogo santificador,
que nos anima e nos acende o amor,
Aleluia! Aleluia!

1. Suplicar a Deus pela nação de Guiné-Bissau.
2. Interceder pelos missionários e pelos projetos em execução.
3. Agradecer a Deus pelo Projeto Gabu e pedir a provisão para sua continuidade.

“Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo; ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei; e eu estou

convosco todos os dias, até o final dos tempos.”

Para que o mundo creia, ide e pregai a Cristo;
só n’Ele há perdão, só n’Ele há poder,
para que o mundo creia em Deus.

2- Ide e pregai, em nome do Senhor Jesus;
Secai os olhos, consolai, que o mundo triste está.
Ide e restaurai o homem aflito e sofredor;
Seu fardo Deus aliviará, Sua graça bastará.

1- Ide e pregai, em nome do Senhor Jesus;
Erguei os olhos para ver que é tempo de ceifar.
Ide e confiai que Deus sempre cumpre o que nos diz
e em toda circunstância, graça e força vos dará.

Sim, eu sei senhor que tu és soberano. Tens os teus caminhos, tens teus próprios planos.
Venho pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel.

Sim, eu sei, senhor, que tu és poderoso, És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso.
Venho pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel.

Fiel é tua palavra, oh, Senhor! Perfeitos os teus caminhos, meu Senhor.
Pois sei em quem tenho crido, Também sei que és poderoso
pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais.

Do que tudo que pedimos, infinitamente mais, do que tudo que pensamos, infinitamente mais,
Do que tudo que sentimos, infinitamente mais. do que tudo o que nós cremos, infinitamente mais.


