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Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 16/10 No Próximo Domingo, 23/10 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, 16 de outubro de 2016.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXV - Nº42

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

Aprenda a viver na presença de Deus

17-Segunda
18-Terça
19-Quarta
20-Quinta
21-Sexta
22-Sábado
23-Domingo

CURSO DE FLAUTA DOCE SOPRANO
- SEMINÁRIO I: O Ministério de Adoração
está promovendo, em parceria com a Yamaha,
o Seminário de Flauta Doce Soprano que
acontecerá nos dias 22 e 23 de Outubro. O
curso é, também, para quem não possui
conhecimento musical. Se você tem interesse
em participar ou quer saber mais informações
procure o MM Renan e as irmãs Elaine
Nascimento e Patrícia Martins.

PROJETO GABU: ore e contribua com esse
projeto de nossa igreja. Faça parte e abençoe
vidas em Guiné-Bissau. No curso de
Medicina temos 4 alunos: Dencio Té,
Adriano Có, Jeno Morais e Nadfa Benalú.

OFICINA DE LIBRAS:  nos dias 22, 29/
10, 05 e 19/11 será realizada uma oficina de
LIBRAS em nossa igreja com a professora
Lúcia, membro da PIB do Guará I e intérprete
na Câmara dos Deputados. As aulas ocorrerão
das 15h30 às 17h30, nas datas citadas.
Inscrições no valor de R$ 50,00 com a Ana
Cristina.

ANIVERSARIANTES: 16- Ruth Tavares
dos Santos; 17- Luciene Ângela do Rego
Negreiros; 18- Andressa Weizmann Farias
Ferreira, Larissa Farias Ferreira Maracaipe,
José Luciano Zeferino; 19- Magali de Souza
Rufino Calado; 20- Maria José Duarte
Gonçalves; 21- Bruno de Souza Nascimento.
Casamento: 22- Cleuza e Sanderley.
Parabéns!

MISSÕES NACIONAIS: hoje, no culto da
noite, teremos o encerramento da campanha
de Missões Nacionais. Nessa ocasião, será
levantada uma oferta especial. Faça seu alvo e
participe!

SÉRIE INTERLÚDIO: hoje, às 18h
teremos a Série Interlúdio, com a apresentação
do irmão Di Steffano e convidados, na PIBS.

GRATIDÃO:  a irmã Raimunda Teles
agradece à PIBS e a todos os irmãos que
colaboraram para a realização de seu
aniversário. Que Deus abençoe a todos!

DIA DE CONVIVÊNCIA: será no dia 29/
10 na chácara do Jaime. Inscrições no valor de
R$ 15,00 na recepção da PIBS. Crianças de 0
a 6 anos não pagam. Participe!

Alex e Clesson.
Rosiléia.
Débora Nascimento.
Patrícia e
Joel.
Larissa, Fernanda e Mada.
Edson e Ivone.
Ricardo, Valdivino e Camylla.
Welida e Gléslia.
Alessandro.
Shaula e Valmi.
Daniel, Fernando Bulhões e
Wallace.

I Timóteo 1:1-20
I Timóteo 2:1-15
I Timóteo 3:1-16
I Timóteo 4:1-16
I Timóteo 5:1-25
1Timóteo 6:1-21
2Timóteo 1:1-18

Jeremias 28:1-29:32
Jeremias 30:1-31:26
Jeremias 31:27-32:44
Jeremias 33:1-34:22
Jeremias 35:1-36:32
Jeremias 37:1-38:28
Jeremias 39:1-41:18

Salmo 86:1-17
Salmo 87:1-7
Salmo 88:1-18
Salmo 89:1-13
Salmo 89:14-37
Salmo 89:38-52
Salmo 90:1-1:16

Provérbios 25:17
Provérbios 25:18-19
Provérbios 25:20-22
Provérbios 25:23-24
Provérbios 25:25-27
Provérbios 25:28
Provérbios 26:1-2

“Examine, pois, o homem a si mesmo...” (I Coríntios 11:28a)

Faz bem, sempre realizar um autoexame para investigar o que passa pelo coração.
Será preciso honestidade e coragem para enfrentar o ego, as indignidades, os pecados,
as inclinações carnais, as preferências pessoais, a desobediência, presentes no coração.
O propósito da investigação deve ser o rompimento com todos esses empecilhos para
viver na presença de Deus.

É um trabalho que exige aprofundar-se na análise pessoal para trazer à luz o
conhecimento de si mesmo. Examinar a si mesmo tem haver com o cuidado, que só você
deve se ocupar dele. É um olhar e uma escuta introspectiva, que avalie sua vida, que
ausculta o seu coração, que mensura o seu amor por Cristo ou pelo mundo.

Para viver na presença de Deus é preciso alinhar a sua vida com a vontade
divina e tratar áreas dominantes: Trate firmemente com a carne. Essa é a pior parte,
porque a carne luta contra o Espírito. A comunhão com Deus depende de frear a carne.
Ela precisar ser mortificada, diminuída, para que o Senhor seja engrandecido.

É preciso que trate duramente o ego. Estar na presença de Deus exige dizer não
ao ego: “Se alguém quer vir após mim, negue-se, a si mesmo”. O comportamento e todo
trabalho que se realiza devem apresentar a marca da negação do ego e da sua posse da
cruz.

Trate as suas preferências. Foi por causa das preferências que Saul perdeu o
seu reinado. Ele escolheu descumprir a ordem de Deus. As preferências são mais sutis
que o pecado, elas se interpõem entre você e o Senhor. A preferência o tira da presença
de Deus. Trate a desobediência. Ela o impede de manter a comunhão com o Senhor.
Leva-o a substituir Deus por qualquer outra coisa, até por si mesmo. Obedecer a Deus
é ser fiel à Sua vontade.

Sobre estas situações aplique o sangue de Cristo. O sangue tem poder para
guardá-lo, purificá-lo da culpa e da condenação. Confesse a Deus e confie na purificação
pelo sangue e permaneça no Senhor; essa é uma lição que precisamos aprender.

De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

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!

Daniel e Valmi.
Oliene.
Maria das Graças.
Gláucia e
Emanuel.
Rosângela, Amanda e Ivanira.
Isaque e Norma.
Mayara, André e Norton.
Eduardo e Elias.
Franquisnei.
Valmi e Sebastião.
Sebastião, Ariovaldo e
Israel.



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

Canto Congregacional “A Minha Fé e o Meu Amor - 348 HCC”
Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Vídeo
Tema: “É Tempo de Avançar Multiplicando o Amor de Deus!”
Divisa: Neemias 2:18

Oração Pelos Campos Missionários
Hino Oficial “Tempo de Avançar”
Momento de Intercessão

Recitativo Bíblico II Reis 17:12a

Canto Congregacional “Seja Adorado”, “Reina em Mim” e “Quão Grande é o Meu Deus”
Oração pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Leitura Bíblica I Coríntios 11:28a
Mensagem       “Aprenda a Viver Pela Fé” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Rompendo em Fé”

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 “Graças Dou” e “Eu Te Agradeço Deus”
Leitura Bíblica Salmo 8

Dedicação de Dízimos e Ofertas “Graças Dou Por Minha Vida - 419 HCC”
EXPEDIENTE

ORDEM DO DIA

Canto Congregacional  “Dê Graças”

Oração
Encerramento
Poslúdio Instrumental

“Levantemo-nos e edifiquemos! E fortaleceram as mãos para a boa obra.”

“Eu louvarei o SENHOR segundo sua justiça e cantarei louvores ao nome do SENHOR, o
Altíssimo.” (Salmo 7:17)

Ó SENHOR, nosso Senhor, como teu nome é magnífico em toda a terra! Tu, que puseste tua
glória nos céus! Da boca dos pequeninos e de bebês fizeste brotar força, por causa dos teus
adversários, para fazer calar o inimigo e vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos

teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que te lembres dele? E o
filho do homem, para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de
glória e honra. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos; tudo puseste debaixo de seus
pés: todas as ovelhas e os bois, assim como os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do
mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó SENHOR, nosso Senhor, como teu nome é

magnífico em toda a terra!

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.

E agora na fraqueza somos fortes,
Na pobreza somos ricos,

Por tudo que o Senhor fez Por nós,
Dê graças.

Dê graças com seu coração,
Dê graças ao eterno Pai,

Dê graças porque nos deu
O Seu Filho Jesus.

“A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê.” (Hebreus 11:1)

1. Que Deus encontre em nós fé, quando Jesus vier pela segunda vez à terra.
2. Pedir a Deus que nos livre de errar, de julgar, de protestar, de negar em nome da fé.
3. Pedir ao Senhor que nos ajude a viver pela fé.

“E cultuaram os ídolos, sobre os quais o SENHOR lhes havia ordenado: Não fareis isso.”

“Examine, pois, o homem a si mesmo...”

Cada vez que a minha fé é provada
Tu me dás a chance de crescer um pouco mais.

As montanhas e vales, desertos e mares
que atravesso me levam pra perto de Ti.

Minhas provações não são maiores que o meu Deus
E não vão me impedir de caminhar.
Se diante de mim não se abrir o mar,

Deus vai me fazer andar por sobre as águas.

Rompendo em fé, minha vida
se revestirá do seu poder.

Rompendo em fé, com ousadia vou
mover o sobrenatural.

Vou lutar e vencer, vou plantar e colher,
a cada dia vou viver rompendo em fé,
a cada dia vou viver rompendo em fé.



Manhã - 10h25min
“Graças Dou”

“Eu Te Agradeço Deus”

“Graças Dou Por Minha Vida - 419 HCC”

“Dê Graças”

Noite - 19h
“A Minha Fé e o Meu Amor - 348 HCC”

“Tempo de Avançar”

“Seja Adorado”

“Reina em Mim”

“Quão Grande é o Meu Deus”

É tempo de amar e multiplicar esse amor
É tempo de espalhar a paz do Senhor
Chamados pela Cruz do Salvador
Chamados pra ser bênção em nossa nação.

Nossas mãos vamos fortalecer
 Com perseverança, coragem e fé
Vamos avançar, avançar.
 A igreja de Cristo não vai se deter.
 Se Deus é por nós o que vamos temer?
Vamos avançar, avançar!

Jesus é dono e Senhor desta nação, sua justiça reinará,
A marca do Seu Amor por todo canto estará.
Brasil, é tempo de ir e multiplicar o Seu amor e graça.
Ergue a tua voz, canta a canção Brasil.
(1ª vez) É tempo de avançar!

(2ª vez) É tempo de avançar!
(3ª vez) É tempo de avançar!
 É tempo de avançar!
 É tempo de avançar!

Tens feito tanto por mim,
da escuridão tua luz me tirou.
Graças dou. Graças dou.
Por teu Amor e perdão,
por meus pecados levados na cruz.
Graças dou. Graças dou.

Aqui diante de Ti,
eu  tenho tanto pra te agradecer.
Graças dou. Graças dou.
O que me deste, Senhor,
por tantas bênçãos que eu não posso ver.
Graças dou. Graças dou.

Com meu coração
e o meu louvor,
com as mãos aos céus,
Louvo-te, Senhor.

Graças dou, sempre a Ti eu graças dou,
graças dou.

Eu te agradeço, Deus que no deserto
não me deixou morrer e nem desanimar
e como aquela mãe, que não desiste
você não se esqueceu, você insiste...

Eu te agradeço, Deus por se lembrar de mim
e pelo te favor e o que me faz crescer;
Eu vivo pela fé, e não vacilo;
Eu não paro, eu não desisto,
eu sou de Deus, eu sou de Cristo.

Você mudou a minha história
e fez o que ninguém podia imaginar.
Você acreditou e isso é tudo
só vivo pra você não sou do mundo,não.

A honra, a glória, a força o louvor a Deus
e o levantar das minhas mãos
é pra dizer que te pertenço, Deus.

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.

E agora na fraqueza somos fortes,
Na pobreza somos ricos,

Por tudo que o Senhor fez Por nós,
Dê graças.

Dê graças com seu coração,
Dê graças ao eterno Pai,

Dê graças porque nos deu
O Seu Filho Jesus.

1- Minha esperança, até o fim,
é Cristo, que morreu por mim.
Eu creio só no meu Senhor,
no nome do bom Redentor.

A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.

2- Se lhe não posso a face ver,
na sua graça vou viver.
Em cada crise, sem falhar,
sempre hei de nele confiar.

3- Jamais falhou ao prometer;
nas lutas vem me socorrer.
Ao sobrevir a tentação,
é Cristo a minha salvação.

Sua face é como um leão.
Seus olhos como chama de fogo.
Seus pés reluzentes.
Suas mãos poderosas.
Bendito é o Cordeiro de Deus. (bis)

Seja adorado Aquele que está entre nós.
Adorado no Seu santo monte.
Seja adorado o Cristo, o Filho de Deus.
Para sempre e sempre amém,
pelos séculos dos séculos amém.
Santo é o Senhor. (bis)
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.

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.


