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

Escala de Serviços
Neste Domingo, 14/08 No Próximo Domingo, 21/08 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, 14 de agosto de 2016.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXV - Nº33

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

Um bom exemplo

15-Segunda
16-Terça
17-Quarta
18-Quinta
19-Sexta
20-Sábado
21-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!

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: 16- Pedro Lucas F.

Menezes; Edi Djanira Carvalho Alves; 18-

Janaína de Sousa Gusmão Braga;  20- Gleslia

Pontes Delgado, José Ascendino dos Santos

Júnior. Parabéns!

REUNIÃO DO CPC: o Pr. Washington Luiz

convoca os membros do Conselho para a

reunião plenária dia 19/08, às 20h, no 3º piso.

CULTO ADM: os membros da PIBS são

convocados para a assembleia regular a ser

realizada no próximo domingo, dia 21/08, às

10h25.

Fabiano e Caio Guedes.
Edina Gadelha.
Leticia.
Tânia F. e
Alessandra.
Fernanda, Mada e Luciana.
Adalberto e Raimunda.
Ricardo, Valdivino e Camylla.
Guilherme e Welida.
Alessandro.
Valmi e Sebastião Calácia.
Sebastião C., Ariovaldo e
Israel.

Paulo Lôbo e Nelson.
Andreia Santos.
Dinalva.
Tânia N. e
Alice.
Larissa, Gislaine e Amanda.
Queomides e Evenita.
Mayara, André e Norton.
Sílvio e Peterson.
Israel Batista.
Shaula e Nadir.
Queomides , Dájames e
Antônio Cruz.

Neemias 7:61-9:21
Neemias 9:22-10:39
Neemias 11:1-12:26
Neemias 12:27-13:31
Ester 1:1-3:15
Ester 4:1-7:10
Ester 8:1-10:3

I Coríntios 9:1-18
I Coríntios 9:19-10:13
I Coríntios 10:14-11:2
I Coríntios 11:3-16
I Coríntios 11:17-34
I Coríntios 12:1-26
I Coríntios 12:27-13:13

Salmo 33:13-22
Salmo 34:1-10
Salmo 34:11-22
Salmo 35:1-16
Salmo 35:17-28
Salmo 36:1-12
Salmo 37:1-11

Provérbios 21:11-12
Provérbios 21:13
Provérbios 21:14-16
Provérbios 21:17-18
Provérbios 21:19-20
Provérbios 21:21-22
Provérbios 21:23-24

Ser um bom exemplo para os filhos é uma necessidade. Não tenham dúvida, os
filhos sempre acabam imitando os pais. Mães e pais são espelhos no lar. Para hoje, um
dia especial nas famílias, quando comemoram o dia dos pais, vamos pensar numa
reflexão sobre o nosso exemplo.

Há pais que são exemplos dignos de imitação, por revelarem um estilo de vida
cristão, que agrada a Deus e outros que decidem não ser essa referência espiritual e
quem sabe, também, não ser moral. Para o pai cristão, que tem a Bíblia como regra de
Deus para governar o estilo de vida, é inconcebível que o mesmo não seja uma referência.

Ser exemplo digno de ser imitado pelos filhos deve ser uma questão de decisão
pessoal, em resposta à responsabilidade da escolha pela paternidade. A vida de um pai
precisa responder as muitas questões que envolvem o conjunto da família, de maneira
sóbria, honesta, santa, irrepreensível no trato desses assuntos.

Deus está interessado em usar esse mandato paterno para abençoar a família e
glorificar o Seu nome diante dos filhos. Portanto, como numa prova de vestibular, os
pais têm algumas disciplinas que precisam ser dez: um estilo de vida cristão santo e
irrepreensível. Ele precisa saber entrar e sair dos lugares e das situações com lisura.

Apresentar-se como verdadeiro servo do Senhor Jesus, à serviço do reino,
numa vida de contentamento e gratidão. A integridade é uma disciplina em falência nas
provas da vida, mas não pode ser na vida de um homem que serve ao Senhor e precisa
ser luz para os filhos.

O pai cristão é alguém que imita Deus, como filho amado e aprende a andar em
amor, como Cristo o amou. Imitar o exemplo de Deus, em Cristo, representa uma dedicação
da vida ao Senhor, como sacrifício vivo. Na medida em que o pai se aproxima da
semelhança de Cristo, muito mais, será um melhor modelo de vida para seus filhos.

A nossa fragilidade humana não nos desobriga desse exemplo, pelo contrário,
reforça-o, porque nossos filhos conhecerão a nossa limitação, mas também, verão
Àquele a quem imitamos e serão persuadidos a nos seguirem.

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 “Santo! Santo! Santo! - 02 HCC”

Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Silvia Letice
Momento de Intercessão

Participação Musical Silvia Letice
Recitativo Bíblico Neemias 9:6; Apocalipse 15:4b

Canto Congregacional “Tu És Santo”, “Santo é o Senhor” e “Abra os Olhos”
Oração pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Mensagem Pr. Aldo Gléria Cavalcante
Canto Congregacional “Eterno Amor”

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 “Deus é Fiel”

Momento de Intercessão

Consagração de Dízimos e Ofertas “Tu És Fiel, Senhor - 25 HCC”

Oração
Peça Teatral
Participação Musical Embaixadores do Rei
Mensagem                      MM. Renan Guedes Hart
Canto Congregacional “Graças Dou Por Minha Vida - 419 HCC”

Oração
Poslúdio Instrumental

Bem-aventurado é o pai que “dá graças ao Senhor, porque ele é bom; porque a sua benignidade
dura para sempre.” (Salmo 107:1)

1. Pelos pais da PIBS.
2. Pela salvação dos pais que ainda não se converteram.
3. Pelo comprometimento das famílias com a igreja e com Cristo.

1- Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste,
pleno poder aos teus filhos darás.
Nunca mudaste, tu nunca faltaste:
tal como eras, tu sempre serás.

Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor,
dia após dia, com bênçãos sem fim.
Tua mercê me sustenta e me guarda;
tu és fiel, Senhor, fiel a mim.

2- Flores e frutos, montanhas e mares,
sol, lua, estrelas no céu a brilhar:
tudo criaste na terra e nos ares.
Todo o universo vem, pois, te louvar!

3- Pleno perdão tu dás, paz, segurança;
cada momento me guias, Senhor.
E, no porvir - oh, que doce esperança!
- desfrutarei do teu rico favor.

1- Graças dou por minha vida
que Jesus já transformou
e também por meu futuro
e por tudo o que passou;
pelas bênçãos derramadas,
pelo amor, pela aflição,
pelas faltas perdoadas,
grato sou de coração

2- Graças pelo azul celeste
e por nuvens que há também:
pelas rosas do caminho
e os espinhos que elas têm.
Pelas lutas desta vida,
pela estrela que brilhou,
pela prece respondida
e a esperança que falhou.

3- Graças dou a Jesus Cristo,
que morreu em meu lugar,
pela paz que é sem medida
e me ajuda a caminhar.
Graças dou por meus amigos
e o consolo no chorar,
pelo amparo nos perigos,
sempre graças hei de dar.

Deus é fiel, é fiel
Acima de todas as coisas eu sei,
Eu sei que meu Deus é fiel.

E encherá de alegria os meus lábios
E o meu coração de louvor.
Assim, vou descansar, sim, eu vou confiar
no seu grande e imenso amor.

As vezes eu posso passar
Uma noite inteira a chorar,
Mas sei que meu Deus, logo pela manhã,
Fará novamente o sol brilhar.

Em meio aos muitos problemas,
Em meio às lutas sem fim,
Por entre muitos dilemas
Que se apresentam pra mim.

“Eu te amo, ó SENHOR, minha força. O SENHOR é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu
libertador; o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio; o meu escudo, a força da minha

salvação e a minha torre de proteção.” (Salmo 18:1,2)

1- Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Cedo, de manhã, entoamos teu louvor.
Santo! Santo! Santo! Nosso Deus triúno,
és um só Deus, excelso Criador.

2- Santo! Santo! Santo! Todos os remidos,
juntos com os anjos, proclamam teu louvor.
Antes de formar-se o firmamento e a terra,
eras e sempre és e hás de ser, Senhor.

4- Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Tuas obras louvam teu nome com fervor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
És um só Deus, supremo Criador. Amém.

3- Santo! Santo! Santo! Nós, os pecadores,
não podemos ver tua glória sem tremor.
Tu somente és santo; outro não existe
puro e perfeito, excelso benfeitor.

1. Pedir a Deus que nos dê verdadeiro arrependimento dos nossos pecados.
2. Pedir a Deus que nos dê um coração humilde.
3. Pedir a Deus que afaste de nós toda a ansiedade.

Abro mão do que sou
Meus desejos eu dou
Quero em tudo, Senhor Te adorar
Mais que fama e poder
Quero Te conhecer, Senhor

Não há ouro ou bens
Nem riquezas também
Que me afastem do Teu coração
Nem amor por alguém
Poderá me afastar de Ti

Jesus
Incomparável amor
Que me resgatou
Mestre
Hoje e pra sempre
Tua face eu buscarei

O que eu sou
Coloco aos Teus pés
Diante da Tua glória eu me humilharei
Vou encontrar o que precisar
Em Teu eterno amor
Em Teu eterno amor

Tu somente és SENHOR. Tu fizeste o céu e o céu dos céus, com todos os seus
elementos, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há, e tu dás
vida a todos os seres, e os exércitos do céu te adoram.

Pois só tu és santo; por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti,
porque os teus juízos são manifestos.

DIRIGENTE:

TODOS:



Manhã - 10h25min
“Deus é Fiel”

“Tu És Santo - 25 HCC”

“Graças Dou Por Minha Vida - 419 HCC”

Noite - 19h
“Tu És Santo”

“Santo é o Senhor”

“Abra os Olhos do Meu Coração”

“Eterno Amor”

Deus é fiel, é fiel
Acima de todas as coisas eu sei,
Eu sei que meu Deus é fiel.

E encherá de alegria os meus lábios
E o meu coração de louvor.
Assim, vou descansar, sim, eu vou confiar
no seu grande e imenso amor.

As vezes eu posso passar
Uma noite inteira a chorar,
Mas sei que meu Deus, logo pela manhã,
Fará novamente o sol brilhar.

Em meio aos muitos problemas,
Em meio às lutas sem fim,
Por entre muitos dilemas
Que se apresentam pra mim.

1- Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Cedo, de manhã, entoamos teu louvor.
Santo! Santo! Santo! Nosso Deus triúno,
és um só Deus, excelso Criador.

2- Santo! Santo! Santo! Todos os remidos,
juntos com os anjos, proclamam teu louvor.
Antes de formar-se o firmamento e a terra,
eras e sempre és e hás de ser, Senhor.

4- Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Tuas obras louvam teu nome com fervor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
És um só Deus, supremo Criador. Amém.

3- Santo! Santo! Santo! Nós, os pecadores,
não podemos ver tua glória sem tremor.
Tu somente és santo; outro não existe
puro e perfeito, excelso benfeitor.

1- Graças dou por minha vida
que Jesus já transformou
e também por meu futuro
e por tudo o que passou;
pelas bênçãos derramadas,
pelo amor, pela aflição,
pelas faltas perdoadas,
grato sou de coração

2- Graças pelo azul celeste
e por nuvens que há também:
pelas rosas do caminho
e os espinhos que elas têm.
Pelas lutas desta vida,
pela estrela que brilhou,
pela prece respondida
e a esperança que falhou.

3- Graças dou a Jesus Cristo,
que morreu em meu lugar,
pela paz que é sem medida
e me ajuda a caminhar.
Graças dou por meus amigos
e o consolo no chorar,
pelo amparo nos perigos,
sempre graças hei de dar.

Tu és Santo, (Tu és Santo). Poderoso, (Poderoso). Tu és digno, (Tu és digno).
De adoração, (De adoração). Eu te sigo, (Eu te sigo). Eu te louvo, (Eu te louvo).

Para sempre, (Para sempre). Te amarei, (Te amarei).

Eu canto e louvo (Ele é meu Senhor, Ele é o Rei dos reis).
Ao Rei que é digno. (Ele é o pai de amor, poderoso Deus).
Eu canto e adoro, (É o Emanuel, Ele é o Grande Eu Sou).

Diante dele eu me prostro (Ele é o cordeiro que me salvou).

E eu canto e louvo. (Ele vivo está, Ele ressurgiu).
Ao Rei que é digno. (Sempre reinará, Ele sempre existiu).
Eu canto e adoro. (Ele é o alfa e ômega o inicio e o fim).

Diante dele eu me prostro.(Salvador e Messias, amigo pra mim).
Príncipe da paz, só por Ele eu vivierei.

Louve, louve e exalte ao
Senhor.

Louve, louve e exalte ao Senhor
Louve seu nome para sempre

Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo
Santo é o Senhor Poderoso
Digno de toda a honra
Digno de toda a glória e
de receber hoje o louvor

1- Abre os olhos do meu coração
Abre os olhos do meu coração

Quero Te ver, quero Te ver, Senhor

2- Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória
Derrama teu amor e poder, pois Tu és Santo, Santo, Santo (2x)

3- Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo, quero Te ver

4- Quero Te ver, quero Te ver
Eu quero Te tocar, eu quero Te abraçar

Quero te ver

Abro mão do que sou
Meus desejos eu dou
Quero em tudo, Senhor Te adorar
Mais que fama e poder
Quero Te conhecer, Senhor

Não há ouro ou bens
Nem riquezas também
Que me afastem do Teu coração
Nem amor por alguém
Poderá me afastar de Ti

Jesus
Incomparável amor
Que me resgatou
Mestre
Hoje e pra sempre
Tua face eu buscarei

O que eu sou
Coloco aos Teus pés
Diante da Tua glória eu me humilharei
Vou encontrar o que precisar
Em Teu eterno amor
Em Teu eterno amor


