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

Escala de Serviços
Neste Domingo, 21/08 No Próximo Domingo, 28/08 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, 21 de agosto de 2016.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXV - Nº34

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

Sal e Luz

22-Segunda
23-Terça
24-Quarta
25-Quinta
26-Sexta
27-Sábado
28-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!

CONGRESSO DA JUVENTUDE:

acontecerá nos dias 08 a 10 de setembro o

Sobradão. Participe!

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: 24- Tânia Lúcia
Franklin dos Santos, Tânia Naves Nogueira
Lôbo; 26- Davi de Lima Sousa Bezerra.
Parabéns!

COMISSÃO PROJETO GABU: terá
reunião no próximo sábado, dia 27/08, às 8h30
na PIBS, com a presença do Pr. Carlos Gó.

CONVIDADO: no próximo domingo, dia 28/
08, teremos a presença do Pr. Carlos Gó no
culto da noite.

TARDE COM O PAPAI: será uma tarde de
lazer, com gincana e muitas brincadeiras entre
pais e filhos. Acontecerá no dia 27/08, às 13h30
na quadra da PIBS. Façam suas inscrições!

Paulo Lôbo e Nelson.
Rosiléia.
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.

Jó 1:1-3:26
Jó 4:1 - 7:21
Jó 8:1- 11:20
Jó 12:1-15:35
Jó 16:1-19:29
Jó 20:1-22:30
Jó 23:1-27:23

I Coríntios 14:1-17
I Coríntios 14:18-40
I Coríntios 15:1-28
I Coríntios 15:29-58
I Coríntios 16:1-24
II Coríntios 1:1-11
II Coríntios 1:12-2:11

Salmo 37:12-29
Salmo 37:30-40
Salmo 38:1-22
Salmo 39:1-13
Salmo 40:1-10
Salmo 40:11-17
Salmo 41:1-13

Provérbios 21:25-26
Provérbios 21:27
Provérbios 21:28-29
Provérbios 21:30-31
Provérbios 22:1
Provérbios 22:2-4
Provérbios 22:5-6

Apesar dos grandes avanços na vida das igrejas e do trabalho que realizam, há
quem, de forma insatisfeita, preso ao passado, traga nas suas palavras resquícios de
saudosismo. Certo é que não vamos trazer de volta a Campanha de Evangelização
“Cristo, a única esperança”, de cinquenta anos atrás, na proporção do que foi, embora,
Cristo seja sempre, e eternamente, a única esperança.

Para hoje, precisamos aquilatar o nosso prazer do passado, renunciando os
eventos, para abraçar um novo estilo de vida como solução para alcançar, neste século,
as multidões para Cristo. Esse modelo de evangelizar exigirá muito mais que folhetos
(em desuso), marketing, transporte, estádios, ginásios, treinamento de massa.

Deus quer usar os recursos da nossa geração: a vida do Seu povo, santa e
irrepreensível, como sal e luz, aflorados no testemunho pessoal de cada crente e em
especial, da vida dos membros da nossa igreja, como proclamadores de “Cristo, única
esperança”.

Urge a necessidade de se redescobrir essa esfera da vida cristã, que é o
testemunho. Nós somos a geração de remidos do Senhor. O que faz essa geração? Vive
como expectadora de um mundo que passa longe de Deus? Isso precisa ser mudado.
Temos uma mensagem a ser testemunhada e devemos usar bem essa oportunidade para
informá-la ao mundo.

Ser sal e luz é projetar o sabor da vida, os elementos que conservam a vida. É
projetar o caminho claro e limpo, sem curvas, sem obstáculos, sem trevas, que conduz
à eternidade com Deus. A igreja é chamada para ser sal e luz, para dar testemunho de
Cristo, para brilhar nas trevas.

Por certo, somente a negligência, os embaraços que escolhemos como
interesses pessoais, o temor pelas circunstâncias ameaçadoras, o despreparo espiritual,
o desconhecimento da Palavra e a atuação do maligno podem nos tirar do foco de
sermos sal e luz.

Somos a geração para a realização das grandes maravilhas de Deus. Portanto,
removamos os obstáculos que dependem de nós, que estão em nosso interior e mente.
Faremos o propósito de resistirmos ao mal e nos aproximarmos da amizade de Deus e
abraçar o estilo de vida de sermos sal e luz.

De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

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.



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

Canto Congregacional “Vim Para Adorar-Te”

Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical
Momento de Intercessão

Participação Musical
Recitativo Bíblico Provérbios 16:3

Canto Congregacional “Aleluia, Hosana”, “Ele é Exaltado” e “Grande é o Senhor”
Oração pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Mensagem Pr. Carlos Gó Tchami
Canto Congregacional “Ao Teu Dispor”

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 “Eu Vejo a Glória” e “Adoramos o Cordeiro”
Texto Bíblico II Coríntios 2:14-17

Consagração de Dízimos e Ofertas “Glorioso És Tu - 64 HCC”

EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

Canto Congregacional “Te Agradeço”

Oração
Encerramento
Poslúdio Instrumental

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

(2 Coríntios 3:18)

TODOS:

DIRIGENTE:

MULHERES:

TODOS:

Mas, graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de
nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento.

Porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo
salvos como entre os que estão perecendo.

Para estes, somos cheiro de morte para morte, mas para aqueles, aroma de vida
para vida. E quem está preparado para essas coisas?

Porque não somos mercenários da palavra de Deus, como tantos outros; mas
falamos em Cristo com sinceridade, da parte de Deus e na sua presença.

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.

“O SENHOR é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei? O SENHOR é a força da minha
vida; de quem terei medo?” (Salmo 27:1)

1. Apresentar diante de Deus a vida dos adolescentes e pedir a proteção espiritual sobre eles.
2. Interceder pela vida dos jovens e pela realização profissional.
3. Suplicar a Deus que a juventude PIBS confie no Senhor, não se deixe ser envergonhada e que

triunfem sobre o mal.

“Entrega tuas obras ao SENHOR, e teus planos serão bem-sucedidos.”

Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer. Por tuas promessas e tudo o que és
eu quero te agradecer com todo o meu ser.

Te agradeço, meu Senhor. (homens) Te agradeço, meu Senhor. (mulheres)
Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar: te agradeço,

Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.

Salvador, nós te adoramos,
proclamamos teu amor;
tu és santo e poderoso,
glorioso és tu, Senhor!

Glorioso, glorioso,
glorioso és tu, Senhor!

Glorioso, glorioso,
glorioso és tu, Senhor!Redentor, Senhor e Mestre,

luz eterna das nações,
tu és digno dos louvores
de mui gratos corações.

Do teu lar de luz e glória
à mais infamante cruz,
tu vieste dar a vida
pra nos redimir, Jesus.

Vem, oh, vem, eterno Cristo,
Rei sublime, divinal;
vem reinar, e para sempre,
do teu trono celestial!

Eu nunca saberei o preço,
dos meus pecados lá na cruz.
Eu nunca saberei o preço,
dos meus pecados lá na cruz.

Luz do mundo vieste à terra,
Pra que eu pudesse te ver.
Tua beleza me leva a adorar-te,
quero contigo viver.

Vim para adorar-te, vim para prostar-me.
Vim para dizer que és meu Deus.
És totalmente amável, totalmente digno,
tão maravilhoso para mim

Eterno rei, exaltado nas alturas.
Glorioso nos céus.
Humilde vieste à terra que criaste
e por amor pobre se fez.

Eis-me aqui, sou um servo ao Teu dispor. Reina em mim, pra que o mundo possa ver
Tua luz em meio às trevas e tão grande salvação

que liberta o homem, traz a paz e dá perdão!
Quero falar da mudança que houve em mim.

Da nova vida que um dia alcancei. Quero dar o meu melhor,
Te agradar e Te servir, em meus passos quero o Teu querer cumprir.

Eis-me aqui, sou um servo ao Teu dispor. Reina em mim, pra que o mundo possa ver
Tua luz em meio às trevas e tão grande salvação

que liberta o homem, traz a paz e dá perdão!

Eu quero ser usado, meu Senhor, com tudo o que tenho e que sou.
Ser um vaso em Tuas mãos e canal do Teu amor, instrumento vivo por onde quer que for.



Manhã - 10h25min
“Eu Vejo a Glória”

“Adoramos o Cordeiro”

“Glorioso És Tu - 64 HCC”

“Te Agradeço”

Noite - 19h
“Vim Para Adorar-Te”

“Aleluia, Hosana”

“Ele é Exaltado”

“Grande é o Senhor”

“Ao Teu Dispor”

Adoramos o  Cordeiro. Adoramos o Rei dos reis.
Adoramos o   Cordeiro. Adoramos o Rei.
Adoramos o  Cordeiro. Adoramos o Rei dos reis.
Adoramos o   Cordeiro. Adoramos o Rei.

Com nossas mãos levantadas rendemos louvor.
Com nossas mãos levantadas nos regozijamos.
Com nossas mãos levantadas ao céu nós dizemos ao mundo
Que amamos o nosso Rei.

O, O, O...Nós amamos o nosso Rei.

Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer. Por tuas promessas e tudo o que és
eu quero te agradecer com todo o meu ser.

Te agradeço, meu Senhor. (homens) Te agradeço, meu Senhor. (mulheres)
Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar: te agradeço,

Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.

Salvador, nós te adoramos,
proclamamos teu amor;
tu és santo e poderoso,
glorioso és tu, Senhor!

Glorioso, glorioso,
glorioso és tu, Senhor!
Glorioso, glorioso,
glorioso és tu, Senhor!

Redentor, Senhor e Mestre,
luz eterna das nações,
tu és digno dos louvores
de mui gratos corações.

Do teu lar de luz e glória
à mais infamante cruz,
tu vieste dar a vida
pra nos redimir, Jesus.

Vem, oh, vem, eterno Cristo,
Rei sublime, divinal;
vem reinar, e para sempre,
do teu trono celestial!

Eu quero ver agora o Seu poder,
A Sua glória inundando meu ser,
Vou levantar as mãos e vou receber,
Vou louvando o Seu nome,
Porque eu sinto o Senhor me tocar.

Eu vejo a Glória do Senhor hoje aqui,
A Sua mão o Seu poder sobre mim,
Os céus abertos hoje eu vou contemplar,
O amor descer neste lugar.

Eu nunca saberei o preço,
dos meus pecados lá na cruz.
Eu nunca saberei o preço,
dos meus pecados lá na cruz.

Luz do mundo vieste à terra,
Pra que eu pudesse te ver.
Tua beleza me leva a adorar-te,
quero contigo viver.

Vim para adorar-te, vim para prostar-me.
Vim para dizer que és meu Deus.
És totalmente amável, totalmente digno,
tão maravilhoso para mim

Eterno rei, exaltado nas alturas.
Glorioso nos céus.
Humilde vieste à terra que criaste
e por amor pobre se fez.

Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus,
soberano, Rei dos reis, na cruz venceu a morte e o pecado destruiu;

com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou.

Aleluia, Hosana. Glórias ao Cordeiro. Nós Te adoramos
e a Ti celebramos com ações de graça, danças e alegria,

pois convém louvar-Te, ó, Senhor. (2x)

Das trevas trouxe-nos pra Tua luz. Para contigo reinar.
Livre acesso nós temos ao pai, por Teu sangue, ó Jesus.

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)

Eis-me aqui, sou um servo ao Teu dispor. Reina em mim, pra que o mundo possa ver
Tua luz em meio às trevas e tão grande salvação

que liberta o homem, traz a paz e dá perdão!
Quero falar da mudança que houve em mim.

Da nova vida que um dia alcancei. Quero dar o meu melhor,
Te agradar e Te servir, em meus passos quero o Teu querer cumprir.

Eis-me aqui, sou um servo ao Teu dispor. Reina em mim, pra que o mundo possa ver
Tua luz em meio às trevas e tão grande salvação

que liberta o homem, traz a paz e dá perdão!

Eu quero ser usado, meu Senhor, com tudo o que tenho e que sou.
Ser um vaso em Tuas mãos e canal do Teu amor, instrumento vivo por onde quer que for.

Grande é o Senhor e mui digno de louvor,
na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
Alegria de toda a terra.
Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória,
que nos ajuda contra o inimigo.
Por isso diante dEle nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer

e agradecer-te por tua obra em nossas vidas
Confiamos em teu infinito amor,
Pois só Tu és o Deus eterno
sobre toda a terra e céu.


