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ESPAÇO VIDA E ARTE: as aulas de
música no Espaço Vida e Arte tiveram início
no dia 03 de fevereiro. Se você ainda não se
matriculou ou não renovou sua matrícula,
procure ainda essa semana a secretaria da
PIBS. Mais informações pelo site:
www.espacovidaearte.com

CURSO DE ÁUDIO: o Espaço Vida e Arte
está oferecendo curso para sonorização de
igrejas, com uma linguagem simples e prática.
Se você deseja fazer parte da Coodernadoria
de Áudio da nossa igreja, sua participação
nesse curso é essencial. Faça já sua inscrição
na secretaria da PIBS.

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)

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 05/02 No Próximo Domingo, 12/02 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, 05 de fevereiro de 2017.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXV - Nº06

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

Tarefa quase cumprida

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

ANIVERSARIANTES: 06- José Adelmo
Ramos Calado; 07- Alice Naves Lôbo; 08- Pr.
José Jeremias F. de Oliveira; Fabiane Naves
Silva; 09- Edson Pereira do Nascimento.
Casamento: 10- Janaína e Dájames. Parabéns!

É NOTÍCIA NA PIBS: em virtude das
férias, durante o mês de janeiro, não teremos o
“É Notícia na PIBS”. Voltaremos com os vídeos
e muitas novidades à partir do dia 15 de
fevereiro. Nesse período, acompanhe as
atividades da igreja através do boletim.

MINISTÉRIO INFANTIL: você tem o
desejo de trabalhar com crianças? Precisamos
de voluntários para a EBD, auxiliares de turma
e dirigentes para o culto infantil. Os
interessados deverão procurar as líderes do
Ministério para maiores informações.

BENEFICÊNCIA: o Ministério de Ação
Social, através da Coordenadoria de
Beneficência solicita aos irmãos que tiverem
roupas em bom estado para doação, que
entreguem na secretaria da igreja até o dia 15
de fevereiro. Essas roupas serão entregues no
dia 16, que é o dia da entrega das cestas.

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!

Nelson e Valmi.
Rosiléia.
Débora Nascimento.
Betânia e
Gabriela.
Rosângela, Gislaine e Larissa.
Joaquim e Ivone Naves.
Valdivino, Norton e Mayara.
Sílvio e Magali.
Queomides.
Nadir e Gleslia.
Sebastião, Elias Vital, Marcelo
Medeiros.

Êxodo 23:14-25:40
Êxodo 26:1-27:21
Êxodo 28:1-43
Êxodo 29:1-30:10
Êxodo 30:11-31:18
Êxodo 32:1-33:23
Êxodo 34:1-35:19

Mateus 24:29-51
Mateus 25:1-30
Mateus 25:31-26:16
Mateus 26:17-35
Mateus 26:36-68
Mateus 26:69-27:14
Mateus 27:15-31

Salmo 30:1-12
Salmo 31:1-8
Salmo 31:9-18
Salmo 31:19-24
Salmo 32:1-11
Salmo 33:1-12
Salmo 33:13-22

Provérbios 7:24-27
Provérbios 8:1-11
Provérbios 8:12-14
Provérbios 8:15-21
Provérbios 8:22-31
Provérbios 8:32-36
Provérbios 9:1-6

    Em março de 2015, em sessão plenária, a PIBS votou realizar o recadastramento
de seus membros, seguindo um protocolo que foi encaminhado pela Comissão de
Membros e aprovado pela Igreja. Foi definido, também, que no dia 26 março de 2017,
seria aprovado em sessão extraordinária o novo rol de membros.

   Embora a iniciativa do recadastramento tenha sido da economia interna da
igreja, a Convenção Batista Brasileira votou em sua assembleia recomendar às Igrejas
Batistas filiadas realizarem o recadastramento e informá-lo à CBB. Temos um
representante no DF para coletar essas informações.

  Fato é que muitas igrejas já cumpriram essa tarefa e na PIBS tivemos um
processo mais demorado, com dois anos de prazo. O objetivo desse alongado tempo
foi alcançar a todos; amenizar o impacto e a rejeição ao recadastramento; oferecer uma
oportunidade, sem pressa, da autodeclaração do membro, por aceitar ou não, continuar
com o nome arrolado na igreja.

    Em nosso meio, o processo do recadastramento não foi difícil, embora,
tenhamos recebido algumas contestações e incompreensões. Louvamos a Deus por
isso, porque compreendemos ser esta uma expressão do pensar e de um olhar sobre o
mesmo fato. O ruim disso tudo é quando o ver e o pensar se excedem e passam para um
zelo velado de não submeter-se à orientação aprovada pela igreja.

  Agora, restando-nos quarenta e nove dias, encerraremos o processo do
recadastramento. Na assembleia convocada para esse fim, serão lidos todos os nomes
e a igreja homologará o seu novo rol de membros. Quem não foi cadastrado, o que
acontecerá? Ficou decidido que essa pessoa perderá a sua condição de membro e se
tiver algum cargo, automaticamente, também o perderá.

    Poderá essa pessoa reingressar ao rol de membros? Sim. Será feito o cadastro
do membro e a provação em plenário por reconciliação. Essa é a forma de entrada para
quem foi desligado. O fato do reingresso não dá de volta o cargo. Esse precisa da
aprovação da igreja, sendo que, para líderes de ministérios e diaconia, antes do plenário,
precisam da confirmação do pastor. É assim que acontece.

   Temos tempo, aproveite e se recadastre até à plenária de 19/03/17.

De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

Nelson e Valmi.
Oliene.
Maria das Graças.
Tânia F. e
Alessandra.
Fernanda, Mada e Luciana.
Adalberto e Raimunda.
Larissa, Josy e André.
Jhonatas e Olinda.
Israel Batista.
Dinah e Valmi.
Izaque André, Eduardo
Alencar e Clesson.



ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min

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

Canto Congregacional “Segurança” e “Eu Vou Seguir Com Fé”
Momento de Intercessão

Consagração de Dízimos e Ofertas “Firme nas Promessas - 344 HCC”

Texto Bíblico Efésios 6:18

Mensagem            “Por que orar?” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “A Jesus Cristo Contarei Tudo - 350 HCC”

Oração
Poslúdio Instrumental

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

Canto Congregacional “Meu Coração Descansa em Deus - 336 HCC”

Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Alex Lima
Momento de Oração

Participação Musical Alex Lima
Recitativo Bíblico                       Salmo 62:5; I Pe 5:6; I Cr 29:12

Canto Congracional “Os que Confiam”, “Eu Me Alegro em Ti” e “Confiarei”
Oração Pelo Culto Infantil (Crianças de 04 a 07 anos)
Texto Bíblico             Marcos 14:36

Mensagem    “Reverta a oração em Consolo!”      Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Segurança”
Oração
Poslúdio Instrumental

“Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor nosso Deus.”
(Salmo 20:7)

Firme, firme,
firme nas promessas de Jesus, meu Mestre.
Firme, firme,
sim, firme nas promessas de Jesus.

1- Firme nas promessas do meu Salvador,
cantarei louvores ao meu Criador.
Sempre permaneço, pelo seu amor,
firme nas promessas de Jesus.

2- Firme nas promessas, que não vão falhar,
venço as tempestades do revolto mar;
todo medo e todo mal vou derrotar,
firme nas promessas de Jesus.

3- Firme nas promessas de Jesus, Senhor ,
sou agradecido pelo seu favor.
Pelo seu Espírito sou vencedor,
firme nas promessas de Jesus.

“Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito Santo e, para isso, vigiando
com toda perseverança e súplica por todos os santos.”

1- A Jesus Cristo contarei  tudo
que haja em meu peito a me perturbar;
os meus problemas, meus sofrimentos,
só ele pode suavizar.

2- Quando tentado, sei que preciso
de um protetor que possa valer;
só Jesus Cristo, que é invencível,
pode, portanto, me proteger.

3- Sei que este mundo quer atrair-me,
do bom caminho me desviar;
mas Jesus Cristo, forte e zeloso,
sempre me ajuda a perseverar.

A Jesus Cristo, meu mestre amado,
narrarei  sempre minha aflição;
aos meus cuidados, meus sofrimentos,
só ele pode dar solução.

“Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança.” (Salmos 40:4)

1- Meu coração descansa em Deus,
que não me deixará.
Só em seu nome posso crer,
pois nunca falhará. Não se alicerça minha fé

em credo ou tradição.
Creio em Jesus, o Redentor,
pra minha salvação.2- Ciência não me valerá,

nem falso e vão saber.
Me basta enquanto vivo aqui
Jesus e seu poder.

4- Jesus pregou, curou, salvou,
morrendo numa cruz.
Ressuscitado agora está;
do mundo é vida e luz.

3- Das minhas dúvidas cruéis
Jesus me libertou.
A ele fui eu, pecador;
da morte me salvou.

Ó minha alma, espera sinlenciosamente somente em Deus, porque dele vem a minha
esperança.

Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos axalte.

Na tua mão há força e poder; na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo.

DIRIGENTE:

JUVENTUDE:

TODOS:

“E dizia: Aba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice; todavia não seja o que eu
quero, mas o que tu queres.”

1. Pedir ao Senhor que nos ajude a vencer a dificuldade de orar.
2. Pedir ao Senhor que nossas possibilidades materiais não nos impeçam de ter uma vida de oração.
3. Pedir ao Senhor que incline os nossos corações à necessidade de orarmos.

1. Pedir ao Senhor que as nossas orações sejam contempladas em Cristo.
3. Pedir ao Senhor que nos ensine a lidar com as oposições feitas ao nosso plano de oração.
3. Agradecer ao Senhor o cuidado que dispensa a todos nós.


