Informativo
ANIVERSARIANTES: 18- Janaína de Sousa
Gusmão Braga; 20- Gleslia Pontes Delgado,
Humberto Silva Bertrand, José Ascendino dos

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO
Organizada no dia 8 de dezembro de 1959
Pastor: Washington Luiz da Silva

CORO FEMININO: hoje às 15h ensaio ge-

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

ral com todas as mulheres do Planalto Cen-

Santos Júnior, Márcio H. Muniz B. Júnior;

tral em nossa igreja. Trazer lanche para ser-

22- Heidyan Fernandes Vieira; 24- Camilla

virmos uns aos outros. Não faltem!

Damasceno do Nascimento, Tânia Lúcia
Franklin dos Santos, Tânia Naves Nogueira
Lôbo, Lohan da Silva Portilho. Casamento:
18- Maria José (Nina) e Josué Gonçalves.

CORO INFANTIL: atenção crianças, os ensaios do coro serão nos primeiros e terceiros

Parabéns!
sábados, à partir das 14h. Maiores informaDÍZIMO: “Trazei todos os dízimos ao te-

ções com Valdenora e Elaine Nascimento.

souro do Templo.” Participe da vida financeira da PIBS. Seja um dizimista!
ANIVER. CORO JOVEM: nos dias 24 e
ADOLESCENTES: dia 20/08, às 20h, dare-

25/08 vamos comemorar 5 anos do coro jo-

mos início ao intensivo para Adolescentes
PIBS. Tema: A Nova Vida em Cristo. Participem!

vem 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
19-Segunda
20-Terça
21-Quarta
.
22-Quinta
23-Sexta
24-Sábado
25-Domingo

Ester 4:1-7:10
Ester 8:1-10:3
Jó 1:1-3:26
Jó 4:1 - 7:21
Jó 8:1- 11:20
Jó 12:1-15:35
Jó 16:1-19:29

I Coríntios 12:1-26
I Coríntios 12:27-13:13
I Coríntios 14:1-17
I Coríntios 14:18-40
I Coríntios 15:1-28
I Coríntios 15:29-58
I Coríntios 16:1-24

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

36:1-12
37:1-11
37:12-29
37:30-40
38:1-22
39:1-13
40:1-10

Provérbios 21:21-22
Provérbios 21:23-24
Provérbios 21:25-26
Provérbios 21:27
Provérbios 21:28-29
Provérbios 21:30-31
Provérbios 22:1

Escala de Serviços
Neste Domingo, 18/08
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil G:
¨Culto Infantil P:
¨Diáconos:
¨Informática:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Operador de Áudio:
¨Recepção:
¨Segurança:

No Próximo Domingo, 25/08

Josi Sobral e Gleslia Delgado.
Daniel F. e Jefferson G.
Andreia Santos.
Karina Mondianne.
Marilza.
Marinalva.
Eunice e Rute.
Edna e Sara.
Marinalva e Anna Júlia.
Elisa e Aninha.
Deraldo e Norma Maria.
Edson e Catarina Naves.
Norton, Mayara e Camylla.
Leandro, Joseane e Camylla.
Sebastião Calácia e Valmi.
Dinalva N. e Márcia Tim.
Israel e Alessandro.
Queomides e Claunidei.
Álisson.
Junior.
Magali Souza e Paulo José.
Olinda M. e Tânia Souza.
Paulo Lôbo, Adalberto Alves,
Deraldo, Elias Monteiro.
Antonio Cruz e Francisco Chagas.

ATIVIDADES REGULARES
• 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
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Identidade, Pudor e Limite
No último sábado ocorreram algumas festas das quais tivemos conhecimento.
A mobilização desses eventos era alcançar o máximo de jovens possíveis. Entre nós
ocorreu a festa caipira que reuniu os jovens com o propósito de congraçamento e uma
oportunidade para estabelecer e solidificar relacionamentos entre eles e também com
Deus.
Noutro lugar foi promovida uma festa com tudo que se tem direito ou melhor,
com tudo que se pode fazer. Sabemos que “todas as coisas são lícitas, mas nem todas
as coisas convêm; todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam”.
Apesar do ensino bíblico, o convite da festa dizia assim: “ Mask o baile sem identidade,
sem pudores e sem limites”.
O convite é uma apologia à bacanal, à depravação dos valores morais, sociais,
espirituais, sedimentados no ambiente familiar e nos seguimentos religiosos. O jovem
oriundo de uma estrutura familiar e religiosa coerentes, que aceita participar de um
evento com essas características está dizendo que o referencial de sua identidade,
pudor e limite não representam mais.
Assentar-se nessa roda carnal é fazer uma escolha que desagrada a Deus. É
ficar não só na aparência do mal, indo para ver o que vai acontecer, como também, ficar
dentro do mal. É cometer imundícia. Pelo enunciado, lá, os corpos seriam desonrados
entre si. A Bíblia diz que são infiéis; “os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que
declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também
aprovam os que as praticam”.
A nós, servos da Palavra, cabe reconhecer que a ira de Deus se manifesta
contra toda a impiedade, insensatez, corrupção, paixões infames, torpezas e por isso,
devemos fugir de tudo aquilo que troca a verdade de Deus pela mentira, ainda que seja
por um curto espaço de tempo, separado para a nossa diversão.
O salmista faz uma importante declaração sobre o nosso prazer: “Bemaventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no
caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores; antes tem o seu
prazer na Lei do Senhor...”. É na Lei de Deus que o jovem cristão vive.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Sobradinho, 18 de agosto de 2013.

ORDEM DOS CULTOS
Processional

Manhã - 10h25min

Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação

Ministério de Comunicação

Prelúdio
Instrumental
“A soma da tua palavra é a verdade e cada uma das tuas justas ordenanças dura para
sempre.” (Salmos 119.160)
Oração de Intercessão pelo culto
Cânticos

“Estrela da Manhã” e “Senhor, Te Quero”

EXPEDIENTE
Leitura e Aprovação da Ata Anterior.

ORDEM DO DIA
1 - Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão Auxiliar de Exame de Contas.
c. Relatório Financeiro
2- Oferta para compra do terreno no Vale do Amanhecer.
3- Credenciamento para Assembléia da CBPC.
4 - Parecer da Comissão de Membros

Processional
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação
Prelúdio

Consagração de Dízimos e Ofertas

DIRIGENTE:

Eu não tenho que andar preocupado
com os cuidados e males do amanhã,
pois até aqui o Senhor me sustentou.

“Perto, Mais Perto” HCC 442

“Confiarei”
Confiarei em Ti, Senhor,
minha esperança está em Ti,
não há maior prazer do que saber
que o meu Deus cuida de mim.
Meu futuro está seguro em suas mãos,
não importa a circunstância
permanecerei firmado nas promessas
que o Senhor me fez.
Confiarei em Ti (x5)

Oração e Bênção
Poslúdio

Mas, que vos parece? Um homem tinha dois filhos, e, dirigindo-se ao primeiro,
disse: Filho,vai trabalhar hoje na minha vinha.

CONGREGAÇÃO: Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi.
E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo; e, respondendo ele, disse:
Eu vou, senhor; e não foi.

Momento de Oração
1. Agradecer pelas bênçãos da provisão financeira.
2. Agradecer pelos investimentos financeiros na PIBS.
3. Agradecer pelo projeto Gabu.
Eu não tenho que andar ansioso
se vou ter o que comer ou vestir
se o Senhor veste os lírios do campo,
o que mais não fará por mim.

Ministério de Comunicação
Instrumental

Oração de Intercessão pelo culto
Cânticos
“Toma o teu lugar”; “Só por Jesus” “Digno é o Senhor”
Oração
Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical
Hino Congregacional
“ Quebrantado”
Leitura Bíblica
Mateus 25.34-41,45

DIRIGENTE:

Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes
Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de
vós no reino de Deus.

TODOS:

Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos
e as meretrizes o creram; vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes
para o crer.

Oséias 6.1-6

Hino Congregacional

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)

ENCERRAMENTO
Leitura Bíblica

Noite - 19h

Instrumental

Participação Musical
Oração de Dedicação ao Culto Infantil
Crianças de 01 a 07 anos
Mensagem
Mateus Rodrigues Chaveiro
Cântico
“Nossa Gente que viver em Segurança” HCC 533
1- Nossa gente quer viver em segurança,
busca a paz em crenças vãs e tradições.
Há urgência em repartirmos a esperança
que em Cristo nos inunda os corações.
Desde cedo até que a noite vá chegando,
vamos nós também, é tempo de missões.

2- Nós não somos bons demais para o trabalho
pelo qual o Salvador deixou seu lar.
Mesmo sendo fracos, tendo amor tão falho,
para todos na colheita há lugar.
Os que foram levam peso sem lamento;
vamos nós também, unidos, trabalhar.

3- Nossas preces, nossos bens, a própria vida,
Grito de nossa terra, pranto de nosso povo,
colocados a serviço do Senhor,
que suplica um mundo novo,onde haja paz e amor.
Como cantar nossa crença deixando na treva imensa dão consolo à nossa gente tão querida,
com mensagem que é resposta ao seu clamor.
o povo que é nosso povo,
No Brasil ressoa a voz: “Só Cristo Salva”,
a terra que é nossa terra, Senhor?
vamos nós também, falar do seu amor.

Oração
Poslúdio

Instrumental

Noite - 19h

Manhã - 10h25min
“Estrela da Manhã”
És a nossa Estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz.
Em tuas mãos está todo o vencer. Resposta a todo aquele que clamar.
A verdade é a tua palavra, que não pode mentir, por isso estamos aqui.

Te louvamos, oh, Senhor, pelo teu imenso amor, manifesta o teu perdão e poder
e assim vamos te adorar para sempre, pra sempre, oh, meu Deus.
“Senhor, Te quero”
Eu te busco, te procuro, oh Deus.
Prosseguindo para o alvo eu vou,
No silêncio tu estás.
a coroa conquistar.
Eu te busco, toda hora espero em Ti,
Vou lutando, nada pode me impedir,
revela-te a mim.
eu vou te seguir.
Conhecer-te eu quero mais.
Conhecer-te eu quero mais.
Senhor, te quero,
quero ouvir tua voz.
Senhor, te quero mais.
Quero tocar-te,
Tua face eu quero ver.
Senhor, te quero mais.

“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)

“Só por Jesus”
Me deu o ar pra respirar,
O autor da eternidade,
Criador do dom perfeito,
A Ti seja a glória!
Criador da terra e céu,
Digno de adoração,
Rei de todo o universo,
A Ti seja a glória!
Se estou vivo é porque vivo em Ti!
É só por Jesus que vivo estou.
É só pelo sangue do Salvador.
Me levantou, da morte me livrou.
É só por Jesus que vivo estou!

“Perto, Mais Perto” HCC 442

1. Perto, Mais Perto
2. Perto, mais perto; mui pobre sou,
Perto, mais perto, ó Deus, de ti,
tudo, porém, venho aqui te ofertar.
perto de ti eu preciso viver.
Todo o meu ser, contrito te dou.
Perto, mais perto, ó Deus, de ti,
Busco o teu reino em primeiro lugar.
em tua graça desejo crescer.
Busco o teu reino em primeiro lugar.
Em tua graça desejo crescer.
3. Perto, mais perto; em meu viver,
sei que seguro pra sempre hei de estar,
e, finda a luta, quando eu morrer,
perto, mais perto de ti vou ficar.
Perto, mais perto de ti vou ficar.

Eu não tenho que andar ansioso
e vou ter o que comer ou vestir
e o Senhor veste os lírios do campo,
o que mais não fará por mim.

Eu não tenho que andar preocupado
om os cuidados e males do amanhã,
pois até aqui o Senhor me sustentou.

“Confiarei”
Confiarei em Ti, Senhor,
minha esperança está em Ti,
não há maior prazer do que saber
que o meu Deus cuida de mim.
Meu futuro está seguro em suas mãos,
não importa a circunstância
permanecerei firmado nas promessas
que o Senhor me fez.
Confiarei em Ti (x5)

Entronizado nos louvores do Teu povo,
reina, reina!

O sol canta a Ti louvor.
O universo o exalta.
A liberdade cantarei
Porque vivo estou!

“Digno é o Senhor”
Graças eu te dou, Pai,
Pelo preço que pagou.
Sacrifício de amor
Que me comprou,
Ungido do Senhor.

Pelos cravos em tuas mãos,
Digno é o Senhor! Sobre o trono está.
Graças eu Te dou, ó meu Senhor! Soberano,criador, vou sempre te adorar.
Lavou minha mente e coração, Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu.
Me deu perdão,
Cordeiro de Deus, morreu por mim
Restaurou-me a comunhão.
Mas ressuscitou. Digno é o Senhor!

“Quebrantado”
Eu olho para a cruz
e para a cruz eu vou.
Do seu sofrer participar,
da sua obra vou cantar.
O meu Salvador
Na cruz mostrou
o amor do Pai, o Justo Deus.
Pela cruz me chamou.
Gentilmente me atraiu
e eu, sem palavras, me aproximo,
quebrantado por seu amor.

Imerecida vida, de graça recebi.
Por sua cruz da morte me livrou.
Trouxe-me a vida.
Eu estava condenado,
mas agora pela cruz eu fui reconciliado.
Impressionante é o seu amor.
Me redimiu e me mostrou
o quanto é fiel.

