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Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 06/11 No Próximo Domingo, 13/11 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, 06 de novembro de 2016.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXV - Nº45

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

A Família Cristã

07-Segunda
08-Terça
09-Quarta
10-Quinta
11-Sexta
12-Sábado
13-Domingo

SÉRIE INTERLÚDIO: hoje, às 18h,

teremos a Série Interlúdio, na PIBS, com a

apresentação da clarinetista Renata Menezes.

Participe!

PROJETO GABU: faça parte do Projeto

Gabu e abençoe vidas em Guiné-Bissau. “Cada

um contribua de acordo com o que decidiu no

coração; não com tristeza nem por

constrangimento, pois Deus ama a quem

contribui com alegria”. (II Coríntios 9:7)

ANIVERSARIANTES: 07- Claudiane de

Moraes Souza Ferreira, 08- Pr. Ivanir de

Oliveira Guerra, Hellen Rute F. Menezes; 09-

Elias Vicente de Oliveira, Bruno Lima do

Nascimento, Carlene Fonseca Souza Martins,

Lucas Gomes Silva; 10- Áurea do Nascimento

Braga, Luís Bueno Patrício, Vanessa Herrera

Silva; . Casamento: 08- Daniel F. e Claudiane;

11- Norton e Robertina. Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: o Ministério da

Comunhão informa que o Ágape de Natal

acontecerá no dia 17/12. Procurar as irmãs

Nadir e Danielle para saber o que sua família

deverá trazer.

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!

Paulo Lobo e Nelson.
Oliene.
Euza.
Betânia e
Gabriela.
Fernanda, Mada e Luciana.
Deraldo e Eufrosina.
Camylla, Mayara e Daniel.
Guilherme e Welida.
Alessandro.
Sebastião e Shaula.
Elisaldo, André Aguiar e
Marcelo Rodrigues.

O que você entende por família cristã? Aquela que realiza o culto doméstico e
está com sentimento de culpa porque não concilia mais o horário, dentro de casa, para
se reunir? A família cristã é aquela em que seus membros não brigam, não xingam e não
se irritam, ou é aquela em que todos são muito certinhos, perfeitos, bem-arrumados?

Será a família cristã aquela em que o marido e a mulher, sem máculas e sem
defeitos, vivem os dias seguidos, ininterruptos, de príncipes e princesas? É a família em
que o relacionamento de pais e filhos é sem arranhões, arestas, sem que se precise
impor o amor bíblico para a aceitação?

À luz disso tudo, precisamos dizer para nós mesmos: família cristã, algo do
tipo, quando Jesus olhou do alto da cruz, não pensou: estou me entregando ao dolorido
sacrifício por vocês, porque os vejo muito encantadores e atraentes no estilo de vida
em que vivem. Não foi isso que Jesus fez!

O sacrifício de Cristo teve razões mais gritantes, a nosso respeito. A nossa
transgressão o levou à agonia; cada membro da família o negava. Ele foi abandonado e
traído e no maior ato já visto em todos os tempos, permaneceu na cruz, a fim de nos
tornar uma família agradável, entre nós, e para Ele.

A família cristã tem as marcas do sacrifício de Cristo. Por esse sacrifício,
resgatamos o poder da vontade de ser a família que glorifica a Deus; que sabe pedir
perdão após o reconhecimento da transgressão praticada; que sabe honrar pai, mãe,
irmãos, filhos, como resposta de obediência à Palavra de Deus.

O sacrifício de Cristo foi suficiente para resgatar a família e dar a ela a
característica de redimida, transparente, despida de suas máscaras e de seus trajes
elegantes; para ser um grupo familiar, com todas as dificuldades reais, mas dominada
pela graça do Pai. Capaz de exercer perdão, reagir bem às provocações, partilhar o que
cada um tem, ser flexível para encontrar a paz no ambiente em que vive.

A família cristã é aquela que passa pelas suas tribulações sem perder a graça
de Deus e a confiança no Senhor Jesus.

De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

Paulo Lobo e Nelson.
Rosiléia.
Robertina.
Tânia F. e
Alessandra.
Rosângela, Ivanira e Sarah.
Valdivino e Maria Alves.
Norton, Ricardo e Valdivino.
Dinah e Eduardo.
Paulo Lôbo.
Maria Clara e Anna Júlia.
Alessandro, Elisaldo e
Marivam.

Ezequiel 14:12-16:42
Ezequiel 16:43-17:24
Ezequiel 18:1-19:14
Ezequiel 20:1-49
Ezequiel 21:1-22:31
Ezequiel 23:1-49
Ezequiel 24:1-26:21

Hebreus 7:18-28
Hebreus 8:1-13
Hebreus 9:1-10
Hebreus 9:11-28
Hebreus 10:1-17
Hebreus 10:18-39
Hebreus 11:1-16

Salmo 106:1-12
Salmo 106:13-31
Salmo 106:32-48
Salmo 107:1-43
Salmo 108:1-13
Salmo 109:1-31
Salmo 110:1-7

Provérbios 27:4-6
Provérbios 27:7-9
Provérbios 27:10
Provérbios 27:11
Provérbios 27:12
Provérbios 27:13
Provérbios 27:14



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

Canto Congregacional “Qual Adorno Desta Vida? - 569 HCC”
Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Coro PIBS
Tema: “Minha Família: Luz Para o Mundo”
Divisa: Mateus 5:14-16

Hino Oficial “Casa de Bênção”

Momento de Intercessão

Participação Musical Coro PIBS
Recitativo Bíblico Apocalipse 7:12
Canto Congregacional “Aleluia, Hosana”, “Eu Me Alegro em Ti” e “Tu Somente és Deus”
Oração pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Mensagem Pr. Arlem Maffra
Canto Congregacional “Casa Cheia de 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 “Tu Somente És Deus” e “Reina em Mim”
Recitativo Bíblico Salmo 46:7

Momento de Intercessão

Dedicação de Dízimos e Ofertas “Salvador Bendito - 340 HCC”

Oração
Mensagem Pr. Arlem Maffra
Canto Congregacional  “Família”

Oração
Poslúdio Instrumental

“Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, não temeremos,
ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar; ainda que as águas
venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria.” (Salmo 43:1-3)

“O SENHOR dos Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é nosso refúgio.”

1. Agradecer a presença e o refúgio que Deus nos oferece nas tribulações.
2. Que o Senhor edifique os nossos relacionamentos, em família, para enfrentamento nas dificuldades.
3. Suplicar ao Senhor que nos adeque ao meio familiar, para que experimentemos bênçãos nesse
ambiente de convívio.

1- Salvador bendito; terno e bom Senhor,
só em ti confio, grande Salvador.
Sobre a cruz morreste para me salvar,
tudo padeceste para me livrar.

Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor,
só em ti confio, grande Salvador.

2- Só em ti confio; grande é teu amor.
Nunca desprezaste um só pecador.
Todo o que contrito já te procurou
pela tua graça salvação achou.

3- Sim, em ti confio; Salvador fiel.
Nunca abandonaste o teu Israel.
Tua excelsa graça nunca faltará.
O que em ti confia não perecerá.

4- Sempre em ti confio; grande é teu poder.
Tu os inimigos podes bem vencer.
Salvo e bem seguro leva-me, Senhor,
sempre protegido pelo teu amor.

“Finalmente, tende todos vós o mesmo modo de pensar; mostrai compaixão e amor fraternal,
sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, nem ofensa com ofensa; pelo

contrário, bendizei; porque para isso fostes chamados, a fim de receber bênção como herança.”
(I Pedro 3:8-9)

“Vocês são a luz do mundo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as
suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus.”

1. Pedir ao Senhor por famílias centradas na Bíblia.
2. Suplicar ao Senhor por lares comprometidos com Cristo e a igreja.
3. Pedir ao Senhor sustentação para a família por ser ela de importância para a sobrevivência e
prosperidade da sociedade.

Através da comunhão com Deus serei uma bênção.
Levarei o que Jesus me deu para minha casa.
A vontade do Senhor governará o meu lar.
Cristo em minha casa viverá.

Pai, mãe e filhos no Senhor são inseparáveis,
sempre confiando no Senhor são inabaláveis.
A vontade do Senhor governará o meu lar,
Cristo em minha casa viverá.

A minha família meu Deus edificou.
A minha casa é cheia de amor.
Juntos em uma só fé e na mesma direção,
vivendo as promessas do Senhor

Faça do meu lar, Senhor
um lugar de harmonia.
Faça do meu coração
sua casa todo dia.
Esteja à vontade pra ficar
e nunca mais partir,
pois a casa que um dia te recebeu
nunca mais saberá viver sem Ti.

Minha casa será uma casa de bênção.
Minha casa será um pedaço do céu.
Nela estarão reunidos adoradores
que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel.
Minha casa será reconhecida
como um lugar de milagres e oração.
Onde Jesus tem prazer em ficar,
onde o Espírito Santo habita
onde há prosperidade, amor e vida.

A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor.
Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor.

Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar
Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar.

Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar.
Te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda hás de operar.



Manhã - 10h25min
“Tu Somente És Deus”

“Reina em Mim”

“Salvador Bendito - 340 HCC”

“Família”

Noite - 19h
“Qual o Adorno Desta Vida - 569 HCC”

“Aleluia, Hosana”

“Eu Me Alegro em Ti”

Tu não és um Deus criado
Por nossas mãos
Nem um Deus que é dependente
De um homem mortal
Nada que possamos dar-Te
É tão bom para Ti
Tu és Deus
E serás pra sempre assim

Tu somente és Deus
Eterno Senhor
O Teu trono é o céu
Tu somente és Deus
Hoje aqui
Sendo meus dias bons
Ou se forem maus
Tu comigo estás

Só o Teu poder é eterno
Ninguém detém
Ao Teu nome seja a glória
Honra e poder
Tudo o que podemos dar-Te
És digno de receber
Tu és Deus
E serás pra sempre assim

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.

A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor.
Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor.

Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar
Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar.

Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti Senhor podemos confiar.
Te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda hás de operar.

1- Salvador bendito; terno e bom Senhor,
só em ti confio, grande Salvador.
Sobre a cruz morreste para me salvar,
tudo padeceste para me livrar.

Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor,
só em ti confio, grande Salvador.

2- Só em ti confio; grande é teu amor.
Nunca desprezaste um só pecador.
Todo o que contrito já te procurou
pela tua graça salvação achou.

3- Sim, em ti confio; Salvador fiel.
Nunca abandonaste o teu Israel.
Tua excelsa graça nunca faltará.
O que em ti confia não perecerá.

4- Sempre em ti confio; grande é teu poder.
Tu os inimigos podes bem vencer.
Salvo e bem seguro leva-me, Senhor,
sempre protegido pelo teu amor.

4- Não te irrites, mas tolera
     com amor, com amor.
    Tudo sofre, tudo espera
     pelo amor, pelo amor.

Desavenças e rancores
não convém a pecadores,
não convém a pecadores
salvos pelo amor.

5- Pois, irmão, ao teu vizinho
    mostra amor, mostra amor.
    O valor não é mesquinho
    deste amor, deste amor.
    O supremo Deus nos ama,
    Cristo para os céus nos chama,
    Cristo para os céus nos chama,
     onde reina o amor.

3- Mesmo quando for custoso,
     nutre amor, nutre amor.
     Ao irado e mui furioso
     mostra amor, mostra amor.

 Não te dês por insultado,
 mas responde com agrado,
 mas responde com agrado,
 vence pelo amor.

1- Qual o adorno desta vida?
É o amor, é o amor.
Alegria é concedida
pelo amor, pelo amor.
É bondoso, é paciente,
não se torna maldizente,
não se torna maldizente
este meigo amor.

2- Com suspeitas não se alcança
     doce amor, doce amor.
     Onde houver desconfiança,
     ai do amor, ai do amor!
     Pois mostremos tolerância;
     muitas vezes a arrogância,
     muitas vezes a arrogância
     murcha e mata o amor.

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.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Tu não és um Deus criado
Por nossas mãos
Nem um Deus que é dependente
De um homem mortal
Nada que possamos dar-Te
É tão bom para Ti
Tu és Deus
E serás pra sempre assim

Tu somente és Deus
Eterno Senhor
O Teu trono é o céu
Tu somente és Deus
Hoje aqui
Sendo meus dias bons
Ou se forem maus
Tu comigo estás

Só o Teu poder é eterno
Ninguém detém
Ao Teu nome seja a glória
Honra e poder
Tudo o que podemos dar-Te
És digno de receber
Tu és Deus
E serás pra sempre assim

“Tu Somente és Deus”


