Informativo

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ANIVERSARIANTES: 26- Davi de Lima
Sousa Bezerra; 29- Josival Ferreira de Aguiar.
Casamento: 30- Mayara e José Ascendino.
Parabéns!

CORO INFANTIL: atenção pais, os ensaios do coro serão nos primeiros e terceiros
sábados, à partir das 14h. Outras informações com Valdenora e Elaine Nascimento.

DÍZIMO: “Trazei todos os dízimos ao tesouro do Templo.” Participe da vida financeira da PIBS. Seja um dizimista!

ADOLESCENTES: dia 27/08, às 20h, teremos o intensivo para Adolescentes PIBS.
Tema: Os recursos de Deus para nova vida.
Participem!

MENSAGEIROS PARA CONVENÇÃO: o
irmão que deseja ser mensageiro da PIBS, na
Assembléia da Convenção, dia 19, 20 e 21 de
setembro, tem até o dia 08/09 para se inscrever na secretaria da PIBS. Valor R$ 25,00 até
o dia 18/09.

OFICINA DE TALENTOS: as aulas terão
início no dia 1 de setembro, interessados devem procurar a secretaria da igreja a fim de
fazer sua inscrição . De segunda a sexta das
14h às 18h.

CORO FEMININO: hoje às 14h, saída do
coro feminino para ensaio geral na PIB
Valparaíso.
MCA: tem sua sessão administativa hoje às
17h30min.
CORO MASCULINO: ensaio terça-feira dia
27/08, às 20h, visando a apresentação na
Convenção do DF.

FELICIANO AMARAL: dia 15/09, no culto noturno, teremos a presença do Cantor
Pr. Feliciano Amaral.
AGRADECIMENTO: agradecemos ao Pr.
Marcelo Vasconcellos Babeto, sua esposa
Leiza Daiane Pestana Babeto e sua filha Luria
Pestana Babeto, por terem aceito tão prontamente ao nosso convite. Que Deus os abençoe.

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
26- Segunda
27- Terça
28-Quarta
.
29-Quinta
30-Sexta
31-Sábado
01-Domingo

Jó
Jó
Jó
Jó
Jó
Jó
Jó

20:1-22:30
23:1-27:23
28:1 - 30:31
31:1 - 33:33
34:1-36:33
37:1-39:30
40:1-42:17

II Coríntios 1:1-11
II Coríntios 1:12-2:11
II Coríntios 2:12-17
II Coríntios 3:1-18
II Coríntios 4:1-12
II Coríntios 4:13-5:10
II Coríntios 5:11-21

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

40:11-17
41:1-13
42:1-11
43:1-5
44:1-8
44:9-26
45:1-17

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

22:2-4
22:5-6
22:7
22:8-9
22:10-12
22:13
22:14

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, 25/08

No Próximo Domingo, 01/09

ATIVIDADES REGULARES

Daniel F. e Jefferson G.
Karina Mondianne.
Marinalva.
Edna e Sara.
Elisa e Aninha.
Edson e Rosiléia.
Leandro, Joseane e Camylla.
Dinalva N. e Márcia Tim.
Queomides e Claudinei.
Junior.
Olinda M. e Tânia Souza.
Deraldo, Elias Monteiro,
Alex Maracaipe e Rafael H.

Paulo Lôbo e Valdivino M.
Maristela.
Dinalva.
Edna e Sara.
Elisa e Aninha.
Izaque e Ivone Naves.
Norton, Mayara e Camylla.
Elias Monteiro e Maria Valdinah.
Samuel Mendes e Sinval.
Álisson.
Gleslia e Betânya.
Sebastião Jr, Paulo de Tarso,
Elias Vital e Marcelo Medeiros.

• 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

0%

01 a 18/08/13

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 35

A Igreja e o Reino
Hoje se vê tanta coisa no meio evangélico que nos causa tristeza, vergonha,
desapontamento e para muitos, é a gota d’água para não querer mesmo o “evangelho”,
ou seja, não fazer parte de uma igreja evangélica. Digamos que são males que afetam a
vida cristã não só dos membros, mas para o nosso desmérito, os líderes evangélicos
estão infectados também.
O modo voraz com que alguns seguimentos expõem o evangelho e a graça do
Reino de Deus depõe contra a seriedade do trabalho da igreja na terra. Os valores
espirituais são comercializados como se negocia qualquer outro objeto. Coisas são ditas
e feitas em nome de Deus; pelas evidências do negócio, se sabe que aquilo não vem
Dele.
Esses seguimentos se apossam do Reino. Eu pergunto: Quem pertence a quem?
A igreja pertence ao Reino ou o Reino pertence à Igreja? Quem está a serviço de quem?
Penso que essa resposta põe limites à liberdade que produz esses problemas que
enfrentamos em nossos dias, que acabam enfraquecendo o testemunho e escandalizando
a tantos.
A Bíblia diz: “ai por quem vier o escândalo”. Paulo diz de modo claro: “se com
o nosso comportamento descuidado ofendemos a consciência do outro, pecamos contra
Cristo”. O Reino de Deus, com todas as bênçãos separadas para as pessoas na terra
deve ser conhecido e também compartilhado. A Bíblia nos ensina a pedir: “venha a nós
o teu reino”.
O reino é de Deus. A igreja é de Deus. Os crentes pertencem a Deus e são
testemunhas vivas de Sua obra na terra. Elas proclamam o reino e têm liberdade para
viverem uma nova vida, sem desertarem dos valores do reino e da sua mensagem. Viver
a Igreja e o Reino começa com uma confissão de fé: Jesus Cristo é o Salvador e Senhor!
É assim que iniciamos e vivemos a vida do Reino de Deus.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - AGOSTO - 2013
61% r e a l i za d o

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

100 %
do orçado

Sobradinho, 25 de agosto de 2013.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min

Processional

Instrumental

Saudações e Boas Vindas

Processional

Ministério de Comunicação

Prelúdio
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

“Soberano” e “Favor de Deus”

Igreja em Ação

Ministério de Comunicação

Prelúdio
Instrumental
“Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no
Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens.
Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os
outros.” (Romanos 14.17-19)
Oração de Intercessão pelo culto
Cânticos

Momento de Intercessão
Consagração de Dízimos e Ofertas

“Tu és bom”

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.

Oração

Visitantes, Bens e Vidas

Leitura Bíblica

I Coríntios 4.16-20

mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará
os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja.
HOMENS:

Pr. Marcelo Vasconcellos Babeto
“Hosana”

Eu vejo o Rei da glória vindo, com o Seu poder a Terra vai estremecer.
Eu vejo Sua graça os pecados perdoar a Terra vai então cantar.
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.
Eu vejo o povo eleito assumindo o seu lugar pra sua fé compartilhar.
Eu vejo o avivamento quando o Teu povo orar e Te buscar.
E Te buscar.
Limpa o meu coração,abre os meus olhos pra que eu possa ver.
Com o amor que tens por mim, Te amo.
Quero ser igual a Ti. Tudo o que sou é pra Teu louvor,
pois Contigo vou viver pra sempre.
Oração

Mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ir ter
convosco.

MULHERES: Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser e então conhecerei, não

as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder.

Momento de Oração
Hino Congregacional

“Só por Jesus” e “Quebrantado”

DIRIGENTE: Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos

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.
Participação Musical

Poslúdio

Instrumental

Saudações e Boas Vindas

Igreja em Ação

Mensagem

Noite - 19h

TODOS:

Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder.

Musical

“Meu Tributo”

Mensagem

Coro Jovem
Pr. Marcelo Vasconcellos Babeto

Cântico

“Louvem”

Erga sua voz, louve
venha adorar.
Erga sua voz, louve
ao nosso grande Rei!
Erga sua voz, louve
Santo Ele é.
Cristo é Senhor de tudo enfim.

Terra e céus adoram
ao bendito Salvador.
Junto com os anjos
proclamam o Seu poder.
Em gratidão
vou demonstrar
ao mundo o Seu amor.

Posso ouvir louvores
ao soar no céu
povos adorando
aquele que é Senhor.
Vou bendizer,
sempre exaltar
ao glorioso Rei Jesus.

Louvem, Louvem,
Louvem, Louvem
Louvem, Louvem,
Louvem, Louvem

Vem cantar, adorar ao Senhor.
Todos juntos,louvem.
Vem cantar adorar ao Senhor.
Todos juntos , louvem.
Erga sua voz, louve
venha adorar.
Erga sua voz, louve
ao nosso grande Rei!
Erga sua voz, louve
Santo Ele é.
Cristo é Senhor de tudo enfim.
Erga sua voz, yeah!

Oração
Instrumental

Poslúdio

Instrumental

Noite - 19h

Manhã - 10h25min

“Só por Jesus”

“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 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)

“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.

“Tu és Bom”
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.

“Hosana
Eu vejo o Rei da glória vindo, com o Seu poder a Terra vai estremecer.
Eu vejo Sua graça os pecados perdoar a Terra vai então cantar.
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.
Eu vejo o povo eleito assumindo o seu lugar pra sua fé compartilhar.
Eu vejo o avivamento quando o Teu povo orar e Te buscar e Te buscar.
Limpa o meu coração,abre os meus olhos pra que eu possa ver.
Com o amor que tens por mim, Te amo.
Quero ser igual a Ti. Tudo o que sou é pra Teu louvor,
pois Contigo vou viver pra sempre.

Me deu o ar pra respirar,
O autor da eternidade,
Criador do dom perfeito,
A Ti seja a glória!

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!

Criador da terra e céu,
Digno de adoração,
Rei de todo o universo,
A Ti seja a glória!

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

Se estou vivo é porque vivo em Ti!
“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.

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.

Pela cruz me chamou.
Gentilmente me atraiu
e eu, sem palavras, me
aproximo,
quebrantado por seu amor.

Impressionante é o seu amor.
Me redimiu e me mostrou
o quanto é fiel.

“Louvem”
Erga sua voz, louve
Venha adorar.
Erga sua voz, louve
ao nosso grande Rei!
Erga sua voz, louve
Santo Ele é.
Cristo é Senhor de tudo enfim.
Posso ouvir louvores
ao soar no céu
povos adorando
aquele que é Senhor.
Vou bendizer,
sempre exaltar
ao glorioso Rei Jesus.

Terra e céus adoram
ao bendito Salvador.
Junto com os anjos
proclamam o Seu poder.
Em gratidão
vou demonstrar
ao mundo o Seu amor.
Louvem, Louvem,
Louvem, Louvem
Louvem, Louvem,
Louvem, Louvem.

Vem cantar, adorar ao Senhor.
Todos juntos,louvem.
Vem cantar, adorar ao Senhor.
Todos juntos, louvem.
Erga sua voz, louve
venha adorar.
Erga sua voz, louve
ao nosso grande Rei!
Erga sua voz, louve
Santo Ele é.
Cristo é Senhor de tudo enfim.
Erga sua voz, yeah!

