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GRATIDÃO: a irmã Rita agradece a toda a
igreja o apoio por ocosião do falecimento do
seu esposo, ocorrido no último dia 03/04. Que
Deus abençoe a todos!

CONVITE: no dia 29/04, às 18h, será a
inauguração da nova sede da Igreja Batista
Geração Eleita, com a participação da
Orquestra da PIBS.

CLASSE ÚNICA: no dia 30/04, teremos a
EBD Classe Única, com a participação do Pr.
Antônio de Jesus. Participe!

GIDEÕES INTERNACIONAIS: no dia
07/05, teremos a presença dos Gideões
Internacionais na PIBS, no culto da manhã.
Participe!

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 23/04 No Próximo Domingo, 30/04 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 14h.

Embaixadores do Rei - às 14h.

¨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, 23 de abril de 2017.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXV - Nº17

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)

Pastoral

A Maior Escola do Mundo

24-Segunda
25-Terça
26-Quarta
27-Quinta
28-Sexta
29-Sábado
30-Domingo

ANIVERSARIANTES: 23- Adélia de

Almeida Lima Feliciano, Davi Nascimento

de Medeiros; 24- Maria Clara Monteiro

Vieira;  25- Eduardo Silva Aguiar, Pr. Eli Alves

da Silva; 26- Kércia Guimarães Queiroz. 28-

Rosângela Gomes de Abreu; 29- João

Alexandre Nascimento Correia, Josi de Araújo

Sousa Sobral. Parabéns!

AUSÊNCIA MINISTRO DE MÚSICA:
o MM. Renan Hart está participando desde

terça-feira (18) do 33° Congresso dos Músicos

Batistas do Brasil e da 97° Assembleia da CBB

em Belém/PA. Seu retorno será amanhã, dia

24/04. Estejamos em oração por sua viagem!

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 Lôbo e Clesson.
Oliene.
Robertina.
Gláucia e
Emanuel.
Emília, Adriana e Jucilene.
Izaque e Norma.
Daniel, Mayara e Mikaela.
Jhonatas e Olinda.
Alessandro Correa.
Dinah e Valmi.
Marcos Gomes, José Carlos,
Dájames e Antônio Cruz.

Josué 15:1-63
Josué 16:1-18:28
Josué 19:1-20:9
Josué 21:1-22:20
Josué 22:21-23:16
Josué 24:1-33
Juízes 1:1-2:9

Lucas 18:18-43
Lucas 19:1-27
Lucas 19:28-48
Lucas 20:1-26
Lucas 20:27-47
Lucas 21:1-28
Lucas 21:29-22:13

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 90:1-91:16

Provérbios 13:9-10
Provérbios 13:11
Provérbios 13:12-14
Provérbios 13:15-16
Provérbios 13:17-19
Provérbios 13:20-23
Provérbios 13:24-25

Alessandro e Fabiano.
Rosiléia.
Neuzanira.
Karina e
Vanessa.
Larissa, Rosimeire e Gislaine.
Edson e Áurea.
Valdivino, André e Vanessa.
Valdivino e Guilherme.
Israel Batista.
Wélida e Maria Clara.
Daniel, Fernando Bulhões e
José Carlos.

    Se existe algo precioso para a formação dos membros de uma igreja, esse algo
terá de ser a Escola Bíblica Dominical. Grande parte das denominações a tem em sua
estrutura e para os batistas no Brasil e no mundo, a EBD é insubstituível, inconfundível
em seu propósito e inadiável quanto ao seu tempo e ao seu espaço de trabalho.

    No quarto domingo de abril comemoramos a EBD. Esse mês foi separado para
mobilizar as igrejas, ao reconhecimento de que a EBD deverá fazer parte das famílias e
de cada membro do corpo de Cristo. É incompreensível quando um membro não faz
parte da EBD, pois, através dela as pessoas crescem no conhecimento e são arraigadas
e edificadas em Cristo.

     Celebremos a EBD! Para esse ano em curso, a meta do Ministério de Educação
Cristã, liderado pelas irmãs Rosiléia Alves, Oliene Zardo e equipe é ter os atuais 372
membros da PIBS e seus frequentadores matriculados na Escola Dominical, para alcançar
o objetivo: “Todos na EBD! Eu participo! E Você?”.
                  Por que participar da maior Escola do mundo?
                   Primeiro, porque é dever do cristão crescer no conhecimento de Deus através
do ensino das Escrituras. Observo, também, que a igreja se desenvolve de forma
relacional, comunitária e intelectual quando estuda a Bíblia. O ensino sistemático da
Palavra leva-nos a uma vida de santidade.
           Participar da EBD é representar a própria igreja em ação, crescendo e se
desenvolvendo através do aprendizado. A EBD age para cumprirmos a Grande Comissão,
como ponte da fé, para a evangelização de pessoas e mais, nela aprendemos a amar e a
cooperar com a obra missionária.

    A EBD tem uma força transformadora. Ela nos leva a descobrir valores, dá-nos
motivação e treina novos talentos. Imprescindível notar que a EBD reúne a família;
fortalece relacionamentos; educa crianças na Lei do Senhor e fortifica casais
aperfeiçoando-os na vida conjugal. Por fim, participamos da EBD por ser ela uma fonte
de avivamento espiritual para a igreja, onde a Palavra de Deus é ensinada e praticada e
o resultado é que o avivamento acontece.
                   É tempo de despertar para a EBD. “Desperta, tu que dormes, levanta-te [...] e
Cristo te iluminará” (Ef 5.14).

Rosiléia Santos Alves e
Pr. Washington Luiz da Silva



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 “É Teu Povo” e “Corpo e Família”
Momento de Intercessão

Recitativo Bíblico Provérbios 3:9-10

Consagração de Dízimos e Ofertas “Um Só Rebanho - 574 HCC”

Oração

EXPEDIENTE

ORDEM DO DIA

Canto Congregacional “Igreja”

Oração
Poslúdio Instrumental

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

Canto Congregacional “A Deus Demos Glória - 228 HCC”

Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Recitativo Bíblico Números 14:14a

Momento de Intercessão

Cantos Congregacionais    “Eu Te Louvarei”, “Reina em Mim” e “Em Espírito, Em Verdade”
Oração Pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Texto Bíblico Êxodo 33:11-17
Mensagem     “Senhor, Venha Conosco”         Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Segurança”

Oração
Poslúdio Instrumental

“Faze-me justiça, ó Deus [...] envia-me a tu luz e a tua verdade, para que me guiem; levem-me
elas ao teu santo monte, e à tua habitação.” (Salmo 43:1, 3)

1. Pedir ao Senhor que contemple as nossas causas que expressamos em nossas orações.
2. Render ao Senhor a nossa gratidão pelos teus feitos em nossas vidas, todos os dias.
3. Exaltar ao Senhor porque está acima dos céus e a sua glória sobre toda a terra.

“Honra o SENHOR com teus bens e com as primícias de toda a tua renda; assim os teus
celeiros se encherão com fartura, e os teus lagares transbordarão de vinho.”

1- Um só rebanho, um só Pastor.
Uma só fé em um só Salvador.
Em teu amor unidos aqui,
num mesmo Espírito vamos a ti,
num mesmo Espírito vamos a ti.

2- Um só rebanho, um só Pastor
- fruto, ó Senhor, desse teu grande amor.
Só nos gloriamos na tua cruz.
Sê tu louvado, bendito Jesus!
Sê tu louvado, bendito Jesus!

3- Um só rebanho, um só Pastor.
Ó Cristo, és digno do nosso louvor.
Tu és o ímã que nos atrai,
e só por ti adoramos o Pai,
e só por ti adoramos o Pai.

4- Um só rebanho, um só Pastor.
Nós esperamos por ti, ó Senhor.
É face a face que vamos ver
quem nos amou e por nós quis morrer,
quem nos amou e por nós quis morrer.

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.

“Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá o Senhor no meio de nós; porque este é
povo de dura cerviz; e perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e torna-nos por tua herança.”

(Êxodo 34:9)

“E o dirão aos habitantes da terra. Eles ouviram que tu ó Senhor, estás no meio deste povo...”

1. Pedir ao Senhor Sua presença constante, porque nos faz bem sucedidos.
2. Pedir sabedoria para que saibamos ouvir a voz do Senhor, quando Ele falar conosco.
3. Que sejamos obedientes à voz do Senhor mesmo quando a Sua vontade for diferente da nossa.

1- A Deus demos glória, com grande fervor;
seu Filho bendito por nós todos deu.
A graça concede a qualquer pecador,
abrindo-lhe a porta de entrada no céu.

Exultai! Exultai! Vinde todos louvar
a Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor.
A Deus demos glória, porquanto do céu
seu Filho bendito por nós todos deu.

2- Oh, graça real! foi assim que Jesus,
morrendo, seu sangue por nós derramou.
Herança nos céus, com os santos em luz,
comprou-nos Jesus, pois o preço pagou.

3- A crer nos convida tal prova de amor
nos merecimentos do Filho de Deus.
E quem, pois, confia em Jesus, Salvador,
vai vê-lo exaltado na glória dos céus.

Seguro estou em Ti,
Tu és o Deus de amor.
Não temerei o mal,
Tu és o grande Eu Sou.
Eu ergo minhas mãos,
Preciso receber
A Tua palavra, ó Deus,
Que me fará vencer!

Entrego a Ti a minha oração,
Pois Tu és, Senhor,
Fonte de águas vivas
Que há em mim.
És a minha esperança;
Eu descanso em Ti.
Posso confiar
Que a vitória está por vir.



Manhã - 10h25min Noite - 19h
“A Deus Demor Glória - 228 HCC”

“Eu Te Louvarei, Meu Bom Jesus”

“Reina em Mim”

“Em Espírito, Em Verdade”

“Segurança”

“É Teu Povo”

“Corpo e Família”

“Um Só Rebanho - 574 HCC”

“Igreja”

É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande.
Exaltamos teu doce nome pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus,

Pois és santo. Sim, és digno, de louvor e de ser adorado.
És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor!

Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado,
coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração,

eu declaro a paz de Cristo, te abençôo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.

Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor.
Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade,

expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso,
do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão.

1- Um só rebanho, um só Pastor.
Uma só fé em um só Salvador.
Em teu amor unidos aqui,
num mesmo Espírito vamos a ti,
num mesmo Espírito vamos a ti.

2- Um só rebanho, um só Pastor
- fruto, ó Senhor, desse teu grande amor.
Só nos gloriamos na tua cruz.
Sê tu louvado, bendito Jesus!
Sê tu louvado, bendito Jesus!

3- Um só rebanho, um só Pastor.
Ó Cristo, és digno do nosso louvor.
Tu és o ímã que nos atrai,
e só por ti adoramos o Pai,
e só por ti adoramos o Pai.

4- Um só rebanho, um só Pastor.
Nós esperamos por ti, ó Senhor.
É face a face que vamos ver
quem nos amou e por nós quis morrer,
quem nos amou e por nós quis morrer.

Estamos todos congregados aqui.
Certamente abençoados por Deus
Há um clima, uma esfera de amor,
Uma força que se move entre nós.

Algo novo Deus está por fazer
A este povo a quem muito quer bem,
Seu Espírito ele já derramou,
Sua Igreja forte edificou.

Pra louvor de tua glória, vem, Senhor tua história
Escrever através de nossas vidas
Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos
Vem Senhor e reina hoje aqui.
Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor e reina hoje aqui.

1- A Deus demos glória, com grande fervor;
seu Filho bendito por nós todos deu.
A graça concede a qualquer pecador,
abrindo-lhe a porta de entrada no céu.

Exultai! Exultai! Vinde todos louvar
a Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor.
A Deus demos glória, porquanto do céu
seu Filho bendito por nós todos deu.

2- Oh, graça real! foi assim que Jesus,
morrendo, seu sangue por nós derramou.
Herança nos céus, com os santos em luz,
comprou-nos Jesus, pois o preço pagou.

3- A crer nos convida tal prova de amor
nos merecimentos do Filho de Deus.
E quem, pois, confia em Jesus, Salvador,
vai vê-lo exaltado na glória dos céus.

És Tu única razão da minha adoração ó, Jesus!
és Tu única esperança que anelo ter ó, Jesus!

Confiei em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado.
hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei.

Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus.
Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei.

Eu te louvarei, te glorificarei, Eu te louvarei, meu bom Jesus.

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.

Em espírito, em verdade
Te adoramos, te adoramos.

Rei dos reis e Senhor
Te entregamos nosso viver.

bis
Pra te adorar, ó Rei dos reis,
Foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
Meu prazer é te louvar,
Meu prazer é estar nos átrios do Senhor,
Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.

bis

}

}

Seguro estou em Ti,
Tu és o Deus de amor.
Não temerei o mal,
Tu és o grande Eu Sou.
Eu ergo minhas mãos,
Preciso receber
A Tua palavra, ó Deus,
Que me fará vencer!

Entrego a Ti a minha oração,
Pois Tu és, Senhor,
Fonte de águas vivas
Que há em mim.
És a minha esperança;
Eu descanso em Ti.
Posso confiar
Que a vitória está por vir.


