Informativo
ANIVERSARIANTES: 11- Luiz Cirqueira da
Silva, Luzia Farias Ferreira; 13- Elza Lima
André, Francisco de Assis Oliveira, Nelson
de Lima Silva; 15- Míriã Nascimento Gomes;
16- Edi Djanira Carvalho Alves, Hyadjane
Shauana Lima Santos, Pedro Lucas F.
Menezes; 17- Maria Augusta Cezar dos
Anjos. Parabéns!
DÍZIMO: “Trazei todos os dízimos ao tesouro do Templo.” Participe da vida financeira da PIBS. Seja um dizimista!
CASAIS DA PIBS: o nosso próximo encontro do curso intensivo para os casais. será dia
16/08, às 20h, quando encerraremos o intensivo. Participem!
ADOLESCENTES: o encontro programado
para o dia 13/08 foi transferido para o dia 20/
08, às 20h. Quando daremos início ao intensivo para adolescentes PIBS. Participem!

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

CULTO DE GRATIDÃO: no dia 17/08, às
20h, teremos o culto de gratidão a Deus pelos 35 anos de Ministério Patoral do Pr. Eli
Alves da Silva, a ser realizado aqui na igreja.
JUVENTUDE: no dia 17/08, os adolescentes e jovens estarão realizando a festa caipira. Procure mais informações no seu ministério e participe.
CULTO ADM: no dia 18/08, realizaremos o
culto administrativo às 10h25min.
ANIVER. CORO JOVEM: nos dias 24 e
25/08 vamos comemorar 5 anos do coro jovem e teremos a presença do Pr. Marcelo
Babeto.

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!

Leitura Bíblica da Semana
12-Segunda
13-Terça
.
14-Quarta
15-Quinta
16-Sexta
17-Sábado
18-Domingo

Neemias 3:15-5:13
Neemias 5:14-7:60
Neemias 7:61-9:21
Neemias 9:22-10:39
Neemias 11:1-12:26
Neemias 12:27-13:31
Ester 1:1-3:15

I
I
I
I
I
I
I

Coríntios 7:25-40
Coríntios 8:1-13
Coríntios 9:1-18
Coríntios 9:19-10:13
Coríntios 10:14-11:2
Coríntios 11:3-16
Coríntios 11:17-34

Salmo 32:1-11
Salmo 33:1-12
Salmo 33:13-22
Salmo 34:1-10
Salmo 34:11-22
Salmo 35:1-16
Salmo 35:17-28

Provérbios 21:5-7
Provérbios 21:8-10
Provérbios 21:11-12
Provérbios 21:13
Provérbios 21:14-16
Provérbios 21:17-18
Provérbios 21:19-20

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

Neste Domingo, 11/08

No Próximo Domingo, 18/08

ATIVIDADES REGULARES

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.

Josi Sobral e Gleslia Delgado.
Andreia Santos.
Marilza.
Eunice e Rute.
Marinalva e Anna Júlia.
Deraldo e Norma Maria.
Norton, Mayara e Camylla.
Sebastião Calácia e Valmi.
Israel e Alessandro.
Jesse.
Magali Souza e Paulo José.
Paulo Lôbo, Adalberto Alves,
Antonio Cruz e Francisco Chagas.

• 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.

EXPEDIENTE
• 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 - AGOSTO - 2013
21% r e a l i za d o

0%

01 a 04/08/13

Organizada no dia 8 de dezembro de 1959
Pastor: Washington Luiz da Silva

BAZAR: o Ministério de Evangelismo e Missões estará realizando o segundo bazar missionário dia 17/08, na quadra da igreja, das
10h às 17h. Os irmãos que desejarem ajudar
com doações procurar irmã Zeza ou deixar
na secretaria até o dia 14/08.

100 %
do orçado

Pastores Eméritos:
Alexandre Gonçalves da Silva (In Memorian)
Gerson Monteiro Camargo (In Memorian)
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

Boletim

Dominical

 PASTORAL

Ano XXXII - Nº 33

Os pais e o Reino
Muitas coisas lindas e bonitas serão ditas nesse dia especial. Nós pais,
receberemos os cumprimentos e os aplausos pela figura paterna que somos, pela
influência positiva moral e espiritual que exercemos e outras questões mais que são
contabilizadas pelos nossos filhos.
O momento nos inspira a pensar que, as homenagens e o reconhecimento são
devidos. Porém, precisamos centrar o nosso pensamento na proposta que o Espírito
Santo trabalha sobre a nossa vida e a nossa paternidade. Ele quer que sejamos
instrumentos da graça de Deus, aprovados por Ele, dentro do mundo familiar.
A figura paterna foi constituída por Deus para cooperar com Ele na projeção do
Seu reino na família. Muitos pais têm fugido dessa cooperação. Eles têm transferido essa
responsabilidade ou têm adiado o cumprimento dessa tarefa. Parece-me que o exercício
desse trabalho conta com dois fortes inimigos: a vontade própria e o interesse próprio.
O reino de Deus tem ficado em segundo plano, porque, a vontade e os interesses
próprios não são compatíveis com o agir do Espírito Santo. Por isso, os altares a Deus
nas famílias estão quebrados. Em decorrência desse mal, os desencontros familiares são
constantes e de conseqüências profundas. O inimigo tem ganhado espaço e cabe ao pai,
nessa oportunidade, proteger as suas trincheiras.
Neste tempo, Deus está buscando tocar os corações, a fim de que sejam rendidos
a Ele, para que o Senhor tenha acesso aos outros corações. O pai que se destina a
obedecer a Deus viverá um efeito cumulativo, por quê? Ora, a obediência paterna ao
Senhor proporcionará maiores oportunidades de Deus atuar na vida daqueles a quem
ele influencia.
Deus quer projetar o Seu reino nas famílias, por isso, está chamando-o para ser
modelo desse reino; expressão de comunhão com Cristo; exemplo de fé; referência em
relacionamentos familiares; coerente entre a fé e a prática da vida cristã; revelando-se
numa consciência santificada e sendo um homem de sensibilidade espiritual.
Deus o chama para projetar o reino no seu lar e edificar a sua família para
morada de Deus. Pense nisso!
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Sobradinho, 11 de agosto de 2013.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min

Processional

Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação

Ministério de Comunicação

Prelúdio
Instrumental
“Mas buscai o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.”
(Mateus 6.33)
Oração de Intercessão pelo culto
Cânticos

“Esta Paz” e “Pai de amor gosto tanto de Ti”

Leitura Bíblica
PAIS:

Gl. 6.9; Fp 3.13,14; Fp 1.20,21; I Cro 22.13

E não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desistirmos, colheremos no tempo
certo.

SOLTEIROS: Pais, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado; mas faço o seguinte: esquecendome das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo
para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.
PAIS:

Segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado;
pelo contrário, com toda a ousadia; tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido
no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Pois para mim o viver é Cristo, e o
morrer é lucro.

TODOS:

Se tiveres o cuidado de obedecer aos estatutos e aos juízos que o Senhor ordenou a
Moisés acerca de Israel, terás sucesso. Sê forte e corajoso; não temas, nem desanimes.

Momento de Intercessão

Pelos Pais

Participação Musical

Coro das Crianças

Jogral alusivo aos Pais

“Obrigado Pai”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Mensagem

“Vitória nas Lutas” CC 454

1- Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis;
Mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis,
Força e poder nos tem dado; Ele nos tem sustentado,
Dando-nos sua mão, Vida de paz, perdão, Salvação!
Sim, Deus é por nós! Quem nos vencerá? Dar-nos-á poder real;
Deus nos guardará. Defender-nos-á, livrará do mal;
Vamos irmãos, cantar, nosso Senhor louvar, exaltar!
2- Sim, Deus nos tem prometido Uma vitória cabal:
Não se tem ele esquecido Que na palavra real
Ele nos tem protegido, Tudo nos tem garantido,
Graça e favor sem par, Sim, todo o bem-estar quer nos dar!

Materializando nossa Homenagem
Oração
Poslúdio

Instrumental

Noite - 19h

Instrumental
Ministério de Comunicação
Instrumental

“ Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome; Venha
o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.”
(Mateus 6.9-10)

Oração de Intercessão pelo culto
Cânticos
“Toma o teu lugar”; “Soberano” “Favor de Deus”
Oração
Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical
Hino Congregacional
“ Que estou fazendo se sou cristão?” HCC 552
Leitura Bíblica
Mateus 25.34-41,45
DIRIGENTE:

Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai,
possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do
mundo; Porque tive fome, e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de
beber; era estrangeiro, e hospedastes-me; Estava nu, e vestistes-me; adoeci,
e visitastes-me; estive na prisão, e fostes me ver.

CONGREGAÇÃO: Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com
fome, e te demos de comer? ou com sede, e te demos de beber? E quando te
vimos estrangeiro, e te hospedamos? ou nu, e te vestimos? E quando te
vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te?
DIRIGENTE:

E, respondendo o Rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes
a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.

TODOS:

Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim,
malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos; [...] Em
verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o
fizestes a mim.

“Rompendo em Fé”
Mateus Rodrigues Chaveiro

Hino Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação
Prelúdio

Participação Musical
Oração de Dedicação ao Culto Infantil
Mensagem
Cântico

Crianças de 01 a 07 anos
Mateus Rodrigues Chaveiro
“Brilharei”

1- Senhor, eu vi o sol surgir e acordar
2- Clamarei bem forte em teu louvor
minha manhã,
sendo a luz a este quebrado mundo
me levanto pra te dar louvor.
viverei pra tua glória
Senhor, eu vi tuas estrelas a brilhar,
Cristo, viverei pra tua glória.
brilhar pra Ti e me chamas pra brilhar também.
e eu te dou esta canção e levanto um clamor.
e te entrego meu viver.
Brilharei como as estrelas Que estão no céu,
ao lançar tua verdade na escuridão.
Viverei pra tua glória Cristo,
viverei pra tua glória.

Oração
Poslúdio

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

Instrumental

Manhã - 10h25min
“Esta paz”
1- Esta paz que sinto em minh’alma
não é porque tudo me vai bem.
Esta paz que sinto em minh’alma
É porque eu amo ao meu Senhor.

2- Este gozo que sinto em minh’alma
não é porque tudo me vai bem.
Este gozo que sinto em minh’alma
É porque eu sirvo a quem é fiel.

Não olho circunstâncias,
olho seu amor.
Não me guio por vistas,
alegre estou!

3- Ainda que a terra não floresça
e a vide não dê o seu fruto;
Ainda que os montes se lancem ao mar
e a terra trema hei de confiar.

“Pai de amor gosto tanto Ti”
Pai de amor gosto tanto de Ti,
Pai de amor gosto tanto de Ti.
Te amo, te quero
e prostrado, te adoro.
Pai de amor gosto tanto de Ti.
Meu Jesus amoroso Tu és,
meu Jesus amoroso Tu és.
Minh'alma já limpaste
e o Espírito enviaste.
Meu Jesus amoroso Tu és.
Santo Espírito Consolador,
Santo Espírito Consolador.
Tu nos santificas
em nós sempre habitas.
Santo Espírito Consolador.

“Rompendo em Fé”

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.

“Vitória nas Lutas” CC 454
1- Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis;
Mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis,
Força e poder nos tem dado; Ele nos tem sustentado,
Dando-nos sua mão, Vida de paz, perdão, Salvação!
Sim, Deus é por nós! Quem nos vencerá? Dar-nos-á poder real;
Deus nos guardará. Defender-nos-á, livrará do mal;
Vamos irmãos, cantar, nosso Senhor louvar, exaltar!
2- Sim, Deus nos tem prometido Uma vitória cabal:
Não se tem ele esquecido Que na palavra real
Ele nos tem protegido, Tudo nos tem garantido,
Graça e favor sem par, Sim, todo o bem-estar quer nos dar!

Noite - 19h
“Toma o Teu lugar”

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

Entronizado nos louvores do Teu povo,
reina, reina!
Levantai, ó portas, vossas cabeças.
Levantai-vos, ó portais eternos. (2x)

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!

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!

“Soberano”
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 a 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)

“Favor de Deus
Filho de Davi,
Sei que estás neste lugar.
Na multidão clamo teu nome,
O teu favor eu vou alcançar.

O favor de Deus
É o que abre as portas pra mim.
Faz o impossível acontecer.
Se estou fraco, me levanta.
Não me abandonará.
Maravilhoso, Santo, Poderoso Deus.

“Que estou fazendo se sou cristão?” HCC 552
3- Que estou fazendo se sou cristão?
1- Que estou fazendo se sou cristão?
Se Cristo deu-me total perdão?
Se Cristo deu-me total perdão?
Há muitos pobres sem lar, sem pão.
Há muitos pobres sem lar, sem pão.
Há muitas vidas sem salvação.
Há muitas vidas sem salvação.
Aos poderosos eu vou pregar,
2Há
muita
fome
no
meu
país,
Meu Cristo veio pra nos remir:
aos homens ricos vou proclamar
há tanta gente que é infeliz!
o homem todo, sem dividir.
que a injustiça é contra Deus
Há
criancinhas
que
vão
morrer,
Não só a alma do mal salvar,
e a vil miséria insulta os céus.
há tantos velhos a padecer!
também o corpo ressuscitar.
Milhões não sabem como escrever,
milhões de olhos não sabem ler,
nas trevas vivem sem perceber
que são escravos de outro ser.

