
Sobradinho, 04 de agosto de 2013.

 PASTORAL
B o l e t i m  D o m i n i c a l   Ano XXXII - Nº 32

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222/8584-0164

e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

Organizada no dia 8 de dezembro de 1959
PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

Pastor: Washington Luiz da Silva
Pastores Eméritos:

Alexandre Gonçalves da Silva (In Memorian)
Gerson Monteiro Camargo (In Memorian)

Escala de Serviços
Neste Domingo, 04/08 No Próximo Domingo, 11/08 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 - Culto nos lares às 20h.
• 1ª SEXTA-FEIRA - Vigília de oração  às 20h.
• SÁBADOS - Mensageiras do Rei - às 15h.

Embaixadores do Rei - às 15h.

• Audiências:  a combinar com o Pastor.
• Secretaria (horário comercial)

Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
E-mail: pibsobradinho@gmail.com
Site: www.pibsobradinho.org.br

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - JULHO - 2013

Leitura Bíblica da Semana

0 %
100 %

do orçado

103%  rea l i za d o

Informativo

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!

01 a 31/07/13

Valdivino M. e Sinval Lima.
Andreia Santos.
Marilza.
Karina e Mariana.
Edi e Mariana.
Joaquim Carvalho e Raimunda.
Leandro, Joseane e Lorena.
Eduardo Aguiar e Carolina E.
Samuel Mendes e Sinval.
Jesse.
Angélica Freitas e Emília G.
Elisaldo, André Aguiar.

¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil G:
¨Culto Infantil P:
¨Diáconos:
¨Informática:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Operador de Áudio:
¨Recepção:
¨Segurança:

Venha o Teu Reino

Esdras 1:1-2:70
Esdras 3:1-4:24
Esdras 5:1-6:22
Esdras 7:1-8:20
Esdras 8:21-9:15
Esdras 10:1-1-44
Neemias 1:1-3:14

I Coríntios 1:18-2:5
I Coríntios 2:6-3:4
I Coríntios 3:5-23
I Coríntios 4:1-21
I Coríntios 5:1-13
I Coríntios 6:1-20
I Coríntios 7:1-24

Salmo 27:7-14
Salmo 28:1-9
Salmo 29:1-11
Salmo 30:1-12
Salmo 31:1-8
Salmo 31:9-18
Salmo 31:19-24

Provérbios 20:22-23
Provérbios 20:24-25
Provérbios 20:26-27
Provérbios 20:28-30
Provérbios 21:1-2
Provérbios 21:3
Provérbios 21:4

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

REUNIÃO DO CONSELHO: os conselhei-
ros da PIBS são convocados para a reunião
dia 10/08, às 08h30min no 3º piso.
CASAIS DA PIBS: o nosso próximo encon-
tro do curso intensivo para os casais. será
dia 10/08, às 20h. Com os temas: Tornar o
amor um estilo de vida com seus filhos e
Tornar o amor um estilo de vida no local de
trabalho. Participem!
MCA: no dia 10/08, a MCA terá um encon-
tro na casa da Marlene (mãe da Cláudia).
Saindo da igreja às 15h. O endereço é QR 03
Conj. M Casa 06 - Buritizinho - Sobradinho
2.
ADOLESCENTES: dia 13/08, às 20h, tere-
mos o início do nosso intensivo para adoles-
centes. Participem!
BAZAR: o Ministério de Evangelismo e Mis-
sões estará realizando o segundo bazar mis-
sionário dia 17/08. Os irmãos que desejarem
ajudar com doações começaremos a receber a
partir desse domingo. Procurar irmã Zeza ou
deixar na secretaria .
CULTO DE GRATIDÃO: no dia 17/08, às
20h, teremos o culto de gratidão a Deus pe-
los 35 anos de Ministério Patoral do Pr. Eli
Alves da Silva, a ser realizado aqui na igreja.
INTERCÂMBIO: nos dias 07 e 08 de se-
tembro, teremos um intercâmbio com a PIB
de Barreiras. Inscrições com Mateus Cha-
veiro. Urgente!

ANIVERSARIANTES: 04- Eufrosina
Carvalho Montenegro, Helen e Thaís Chiloff
Gonçalves, Nathália Freitas Nascimento; 05-
Betânya Alves de Araújo Matos, Claudimar
Santana de Noronha, Letícia 06- Anita Pereira
de Sousa da Silva, Gislaine Santana Santos;
07- Paulo de Souza Lôbo, Suely Santana de
Souza Nascimento; 08- Gabriela Nascimento
Correia; 09- Sílvia Naves Nogueira;  10- Eni
Ferreira Ângelo, Caroline Pinheiro Damázio,
Marcelo Rodrigues Alves, Roberto dos Santos
Oliveira.  Casamento: 04-  Paulo e Tânia Lôbo.
Parabéns!

DÍZIMO: “Deus ama ao que dá com alegria.”
Participe da vida financeira da PIBS. Seja um
dizimista!

DIA DOS PAIS: convidamos todos a parti-
ciparem do culto em comemoração ao dia dos
pais que ocorrerá dia 11 de agosto. Teremos
um delicioso café da manhã às 8h. Participem
trazendo alguma coisa para o café.

CONVITE DE FORMATURA: Mateus
Rodrigues Chaveiro convida a igreja para o
culto de colação de grau em Teologia dia  09/
08, sexta-feira, às 20h, no auditório Éber Vas-
concelos - Igreja Memorial Batista, SGAS
Quadra 905 módulos E/F.

PROJETO GABU: dia 05/08, segunda-feira,
às 20h, reunião com a Comissão do Projeto
Gabu.
.

Valmi e Wellington S.
Karina Mondianne.
Ana Freitas.
Tânia Franklin e Alessandra.
Patrícia e Maria Clara.
Valdivino M. e Maria Alves.
Valdivino, Lorena e Cláudio.
Paulo José e Cristiane Jorge.
Elias V. e Erisvaldo.
Jesse.
Naiara P. e Márcia Tim.
Alesandro, Ismeraldo e
Marivan.

Foi assim que Jesus iniciou a oração do Pai nosso: “Pai nosso que estás no
céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade...”. Ele
continuou ensinando sobre a oração. Penso que nessas frases iniciais de Jesus estão
contidos três desejos do nosso coração para com Deus. São desejos profundos e o
segundo deles, é o tema do Sobradão.

“Venha o teu reino” é uma declaração de Jesus, que nos leva a entender que o
reino de Deus não está na terra, mas no céu. Portanto, é desejo profundo nosso que o
reino de Deus, que está no céu, venha à terra. Cremos que também não é só um desejo,
mas uma responsabilidade intransferível dos crentes.

Cabendo-nos a tarefa de trazer o reino de Deus à terra, também, nos cabe, para
levar avante esse projeto, ter a natureza santa e o mesmo sentimento que houve em
Cristo ao revelar o reino do Pai entre nós. O reino é projetado por pessoas revestidas da
armadura de Deus. Envolvidas com o poder do Espírito Santo, para testemunhar.

Trazer o reino de Deus à terra é torná-lo conhecido no mundo contemporâneo
que é adverso à realidade espiritual. É falar à fé das pessoas hoje e despertá-las para a
eternidade do reino de Deus. Ninguém traz o reino sem conhecer a Deus e a Jesus; sem
estar cheio do Espirito de Deus; sem oração; sem ser comprometido com o corpo de
Cristo; sem ser obediente ao Senhor.

O reino de Deus vem através de pessoas salvas, transformadas e santas vivendo
nesse mundo completamente perdido, cujo destino, jaz no malígno. O reino vem através
de pessoas dinâmicas e criativas que vivem na prática a Palavra de Deus e são vistos
por aqueles dos seus relacionamentos.

O reino de Deus vem através de pessoas que desejam ser uma luz brilhando no
meio de uma multidão de testemunhas de suas vidas, retidão e pureza para com Jesus,
o Salvador e Senhor. Vocês, adolescentes e jovens são as pessoas a quem Deus está
falando nesses dias para trazer o reino de Deus à terra.

De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva



ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental

Oração de Intercessão pelo culto
Cânticos  “Correrei”; “Brilho Celeste” HCC 446; “Brilharei”
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Equipe Jovem
Cântico “Quebrantado”
Leitura Bíblica Mateus 5.13-16

Participação Musical Equipe Jovem
Oração  de Dedicação ao Culto Infantil   Crianças de 01 a 07 anos
Vídeo: SOBRADÃO
Tema: “Venha o Teu Reino”
Divisa: Mateus 6.10

Mensagem Mateus Rodrigues Chaveiro
Música Tema “Toma o Teu Lugar + coreografia”

Oração
Poslúdio Instrumental

“ Jesus ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como
ovelhas sem pastor. Então disse aos seus  discípulos: “A seara é grande, mas os trabalhadores são

poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara.
                                                                     (Mateus 9.36-38)

“Venha o Teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu”

Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo?

Não servirá pra nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens.

Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída
sobre um monte.

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.

DIRIGENTE:

CONGREGAÇÃO:

DIRIGENTE:

TODOS:

Estamos reunidos para adorar.
Ao único que é digno exaltar.
Entronizado nos louvores do Teu povo,
Reina, reina!
Toma o Teu lugar na minha vida.
Toma o Teu lugar na minha família.
Toma o Teu lugar, Rei da glória.Reina!
Toma o Teu lugar nesta cidade.
Toma o Teu lugar nesta nação.
Toma o Teu lugar, Rei da Glória. Reina!

Entronizado nos louvores do Teu povo,
reina, reina!

Levantai, ó portas, vossas cabeças.
Levantai-vos, ó portais eternos. (2x)

Para que entre o Rei da glória.
Quem é esse Rei da glória?
O Senhor dos exércitos, Jesus! (2x)

Entronizado nos louvores do Teu povo,
reina, reina!

Manhã - 10h25min
Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Música Tema Equipe Jovem + Coreografia

Oração de Intercessão pelo culto
Cânticos “Soberano”
Momento de Intercessão
Consagração de dízimos e ofertas “Tu és bom”

Participação Musical Equipe Jovem
Oração
Vídeo: SOBRADÃO
Tema: “Venha o Teu Reino”
Divisa: Mateus 6.10

Mensagem Pr. Maurício Bossois
Hino Congregacional “Digno é o Senhor”

Oração
Poslúdio Instrumental

“Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente
a graça de Deus em suas múltiplas formas” (I Pedro 4.10)

Graças eu te dou, Pai,
pelo preço que pagou.
Sacrifício de amor
Que me comprou,
Ungido do Senhor.

Pelos cravos em tuas mãos,
graças eu Te dou, ó meu Senhor!
Lavou minha mente e coração,
me deu perdão,
restaurou-me a comunhão.

Digno é o Senhor! Sobre o trono está.
Soberano,criador, vou sempre te adorar.
Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu.
Cordeiro de Deus, morreu por mim
Mas ressuscitou. Digno é o Senhor!

“Venha o Teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu”

Senhor, Tu és bom,
Tua misericórdia é pra sempre!
Senhor, Tu és bom,
Tua misericórdia é pra sempre!
Todos os povos Te exaltarão
de geração em geração!

Te adorarei! Aleluia, aleluia!
Te adorarei por tudo o que És.
Te adorarei! Aleluia, aleluia!
Te adorarei por tudo o que És!
Deus é bom!

Deus é bom o tempo todo.
O tempo todo Deus é bom.



Noite - 19h
“Correrei”

“Brilho Celeste” HCC 446

“Brilharei”

“Toma o Teu lugar”

1- Peregrinando vou pelos montes
e pelos vales, sempre na luz.
Cristo promete nunca deixar-me.
“Eis-me convosco”, disse Jesus.

Brilho celeste, glória divina,
enche a minha alma com tua paz.
Com alegria sigo cantando,
pois Jesus Cristo me satisfaz.

2- Sombras em volta, nuvens em cima,
o Salvador não vão ocultar.
Ele é a luz que nunca se apaga.
Sempre ao seu lado vou caminhar.

3- Vão me guiando raios benditos
que me conduzem para a mansão.
Mais e mais perto, o Mestre seguindo,
canto os louvores da salvação.

1- Senhor, eu vi o sol surgir e acordar
     minha manhã,

me levanto pra te dar louvor.
Senhor, eu vi tuas estrelas a brilhar,
brilhar pra Ti  e me chamas pra brilhar também.
e eu te dou esta canção e levanto um clamor.
e te entrego meu viver.

2- Clamarei bem forte em teu louvor
sendo a luz a este quebrado mundo
viverei pra tua glória
Cristo, viverei pra tua glória.

Brilharei como as estrelas Que estão no céu,
ao lançar tua verdade na escuridão.
Viverei pra tua glória Cristo,
viverei pra tua glória.

3- Radiante como sol enviando a tua luz
que a igreja se levante.
explodindo em amor como forte
resplendor
incendeia tua igreja.

Poderoso, Deus de salvação,
quero estar em sua casa.
E com gratidão te adorarei.
Tua morte a vida me deu,
 teu amor incomparável.
Não há outro que eu queira mais.

Correrei pra Te encontrar, Senhor.
Cantarei pra sempre o teu amor.

E com gratidão eu louvarei
Ao Deus que me amou.

Pois nada vai me separar
do teu amor Senhor!
Pois nada vai me separar do
teu amor Senhor!

Manhã - 10h25min
“Soberano”

“Tu és bom”

“Digno é o Senhor”

Sobre tudo, sobre todos,
Tu és Rei, Tu és Senhor.

O teu povo Te adora.
O teu nome louvará.

És refúgio e segurança
Em meio à tribulação.
Fortaleza, esperança,

Dono do meu coração.
Coração.

Soberano Deus,
Poderoso Deus,

O meu coração transborda de
amor!

Soberano Deus,
Poderoso Deus,

Tua Graça é melhor do que viver!

Ououoooo(X3)

Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre!
Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre!

Todos os povos Te exaltarão de geração em geração!

Te adorarei! Aleluia, aleluia!
Te adorarei por tudo o que És.
Te adorarei! Aleluia, aleluia!

Te adorarei por tudo o que És!
Deus é bom!

Deus é bom o tempo todo.
O tempo todo Deus é bom.

Graças eu te dou, Pai,
pelo preço que pagou.
Sacrifício de amor
Que me comprou,
Ungido do Senhor.

Pelos cravos em tuas mãos,
graças eu Te dou, ó meu Senhor!
Lavou minha mente e coração,
me deu perdão,
restaurou-me a comunhão.

Digno é o Senhor! Sobre o trono está.
Soberano,criador, vou sempre te adorar.
Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu.
Cordeiro de Deus, morreu por mim
Mas ressuscitou. Digno é o Senhor!

Estamos reunidos para adorar.
Ao único que é digno exaltar.
Entronizado nos louvores do Teu povo,
Reina, reina!

Toma o Teu lugar na minha vida.
Toma o Teu lugar na minha família.
Toma o Teu lugar, Rei da glória.Reina!
Toma o Teu lugar nesta cidade.
Toma o Teu lugar nesta nação.
Toma o Teu lugar, Rei da Glória. Reina!

Entronizado nos louvores do Teu povo,
reina, reina!

Levantai, ó portas, vossas cabeças.
Levantai-vos, ó portais eternos. (2x)

Para que entre o Rei da glória.
Quem é esse Rei da glória?
O Senhor dos exércitos, Jesus! (2x)
Entronizado nos louvores do Teu povo,
reina, reina!


