
Sobradinho, 01 de setembro de 2013.

 PASTORAL
B o l e t i m  D o m i n i c a l   Ano XXXII - Nº 36

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, 01/09 No Próximo Domingo, 08/09 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 - AGOSTO - 2013

Leitura Bíblica da Semana

0 %
100 %

do orçado

95%  rea l i za d o

Informativo

01 a 31/08/13

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

Vigiai com Perseverança

VIAGEM A VITÓRIA: o Pr. Washington
Luiz viaja para Vitória no dia 04/09 para co-
memorar o aniversário de sua mãe e da Igreja,
em Viana - ES.

CASAMENTO:  os jovens - Fabiana
Rodrigues e Fernando Bulhões convidam
para seu enlace matrimonial. Será no dia 14/
09, às 19h30, em nossa igreja. Todos são
convidados.

FELICIANO AMARAL: dia 15/09, no cul-
to noturno, teremos a presença do Cantor
Pr. Feliciano Amaral.

INAUGURAÇÃO DO TEMPLO: dia 17/
09 ocorrerá o culto de inauguração do tem-
plo no Vale do Amanhecer. Iremos em uma
grande caravana, saindo da igreja às 19h.

VIAGEM MISSIONÁRIA: nos dias 18 a
20/10/13 o Pr. Washington Luiz fará uma vi-
sita para Missionária Elaine Santana, em
Amanhece. Os irmãos interessados nessa vi-
agem, reservar o transporte com o Diácono
Valdivino Machado.

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA: será re-
alizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro.

AGRADECIMENTO:  agradecemos a to-
dos que colaboraram e nos apoiaram na rea-
lização do culto de gratidão pelos 35 anos de
ministério pastoal.  Deus os abençoe. Pr. Eli
Alves e Família.

ANIVERSARIANTES: 01- Darllan de S.
Gusmão, Elaine Nascimento dos Santos
Correia, Marinalva Ferreira de Aguiar.,
Vanderlúcio da Silva; 02- Angelina Cecílio de
Carvalho Rollo, Estevam de Santana Chagas,
Jefther Oliveira Silva, Maria de Souza
Carvalho, Maria José Damasceno do
Nascimento, Telma Dias Pereira; 04-  Emília
Grasiela Lourenço de Oliveira; 05- Dinalva
Maria do Nascimento, Jário Monteiro; 06-
André Vinícius Alves Menezes, Jaci
Rodrigues Correia de Oliveira, Luisa Souza
Monteiro, João Marcos dos Santos Lima,
Neuza Monteiro Vieira, Rui Manuel André
dos Santos; 07 Geny Dourado Ildefonso,
Nelita Pereira Guerra, Maria das Graças
Silvino de Souza. Casamento: 01- Heidy Lima
e Jeovane Antonio; 02- Daniel e Dinair.
Parabéns!

DÍZIMO: “Trazei todos os dízimos ao te-
souro do Templo.”  Participe da vida financei-
ra da PIBS. Seja um dizimista!

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 inscre-
ver na secretaria da PIBS. Valor R$ 25,00 até
o dia 18/09.

ADOLESCENTES: dia 03/09, às 20h, tere-
mos o intensivo para Adolescentes PIBS.
Tema: Os sinais da nova vida em Cristo. Par-
ticipem!

Sinval Lima e Roberto Bouças.
Edna Gadelha.
Marinalva.
Tãnia Franklin e Mariana.
Edi e Maria Clara.
Queomides e Maria Cônsuelo.
Leandro, Joseane e Camylla.
Valmi e Carolina E.
Elias V. e Erisvaldo.
Jesse.
Nadir Vieira e Naiara P.
Izaque André, Eduardo A.
Cleson e Paulo José.

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.

02-Segunda
03-Terça
04-Quarta
05- Quinta
06- Sexta
07- Sábado
08- Domingo

Provérbios 22:15
Provérbios 22:16
Provérbios 22:17-19
Provérbios 22:20-21
Provérbios 22:22-23
Provérbios 22:24-25
Provérbios 22:26-27

Eclesiastes:1:1-3:22
Eclesiastes:4:1-6:12
Eclesiastes:7:1-9:18
Eclesiastes 10:1 - 12:14
Cantares: 1:1-4:16
Cantares: 5:1-8:14
Isaías:1:1-2:22

Salmo 46:1-11
Salmo 47:1-9
Salmo 48:1-14
Salmo 49:1-20
Salmo 50:1-23
Salmo 51:1-19
Salmo 52:1-9

II Coríntios 6:1-13
II Coríntios 6:14-7:7
II Coríntios 7:8-16
II Coríntios 8:1-15
II Coríntios 8:16-24
II Coríntios 9:1-15
II Coríntios 10:1-18

Na última quarta-feira encerramos uma série de mensagens falando sobre “vigiar
com perseverança na oração”. Durante a ministração, abordamos o modo sutil como o
inimigo atua para nos atrapalhar antes, durante e depois da oração. Veja a síntese dos
assuntos e pense como você pode se precaver do inimigo, enquanto você ora.

Aprendemos que a oração é trabalho com prioridade. Ocorre que quando
vamos à oração, outros trabalhos aparecem e ficamos tentados a fazê-los. Entre orar e
fazer o trabalhão que surge, escolhemos fazer o trabalho. Então, essa investida é algo
que nos desvia daquele tempo de oração.

Observem, no momento em que entramos no tempo de oração, algumas
situações podem acontecer. O inimigo investirá para perturbar esse momento. Como?
Haverá uma inquietação no ambiente do lar. Crianças passam a exigir a sua atenção,
surge briga entre os familiares, telefone toca, pessoas chegam à porta e outras coisas
mais.

Outra situação de desvio da oração são os pensamentos que começam a divagar.
O que não devia ser lembrado vem à mente: ressentimento, um pecado cometido,
preocupação, ofensas, planejamento de coisas e sendo feito com riqueza de detalhes.

O inimigo não apenas deseja nos impedir de orar, mas fará com que
desperdicemos o nosso tempo de oração, usando palavras esparsas, sem relação, não
importantes, vazias. E por vezes, não sabemos o que pedir a Deus na oração. Se não
sabemos o que pedir, como esperar que Deus responda as nossas orações?

Aprendemos que vigiamos antes, durante e depois da oração. Mudanças
ocorrem depois que oramos. Precisamos observar o que Deus estará fazendo depois
que oramos. E qual o benefício que temos quando oramos?

Experimentamos uma santificação mais profunda e uma vida cristã
transformadora. Aumentamos a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. Teremos
poder espiritual para exercer o nosso ministério de forma significativa. Teremos mais
poder para resistir às provações, tentações e ataques espirituais.

Na medida em que você ora pelos perdidos, tem a resposta de mais pessoas
salvas. Também teremos a bênção de uma descoberta do avivamento e do despertamento
espiritual na igreja. Vigiai com perseverança na oração, devemos aprender esse legado!

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
Cântico “Salmo 34” “Que Segurança! Sou de Jesus! HCC 417 e

“Louvar-te-ei com meu serviço”
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Naiara Farias e Braitner Lobato
Momento Missionário
Tema “Vivo para a glória de Deus”
Divisa 2 Coríntios 5.15

Hino JMN “Eu Vivo Para a Glória de Deus”
Momento de Intercessão

Participação Musical Naiara Farias e Braitner Lobato
Leitura Bíblica Mt 13.24;31;44;47;48-50

Oração de dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 04 a 07 anos)
Consagração de Dízimos e Ofertas “Deus, somente Deus”
Texto Bíblico Mateus 6.9-10

Mensagem      “Venha o teu Reino” Pr. Washington Luiz da Silva
Hino Congregacional “ Nosso Pai que Estás no Céu” HCC 384
Oração
Poslúdio Instrumental

 “Mas, se é pelo Espírito de Deus que expulso os demônios, então o reino de Deus chegou a vós”
(Mateus 12.28)

Manhã - 10h25minProcessional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental

Oração de Intercessão pelo culto
Cânticos Obrigado Jesus” e “O Nome de Jesus/Nome Bom”
Momento de Oração

Participação Musical Coro da Igreja
Leitura Bíblica Jo 17.26; Ez 36.21; Sl 34.1-3

Consagração de Dízimos e Ofertas   “Nome que Inspira o Meu Louvor” HCC 177
Texto Bíblico Mateus 6.9

Mensagem                    “Nome Santo” Pr. Washington Luiz da Silva
Celebração da Ceia
Hino Congregacional “Com Vinho e Pão”

Oração
Poslúdio Instrumental

“Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu os deste a mim; e
 eles obedeceram à tua palavra.” (João 17.6)

1. Pela consagração de vidas a Deus.
2. Pela unidade da Igreja.
3. Pela comunhão dos Santos.

“Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome;

1. Pela Junta de Missões Nacionais.
2. Pela plantação de igrejas no Brasil.
3. Pelos pastores e missionários

 “Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome; venha o teu
reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.”

“Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por
eles morreu e ressuscitou.”

No nome forte de Jesus nos reunimos aquecidos por sua luz,
por meio do Senhor,  unidos neste amor, com vinho e pão nós

celebramos comunhão.
Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar; no perdão que tenho em Ti
aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo.

Ressurreto e nosso irmão, o Rei da Terra e céus é
nosso anfitrião; com vinho e pão nós celebramos comunhão.

Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar,Cristo está presente aqui neste celebrar
e logo vamos nos reunir, no grande encontro preparado que há de vir na glória do

Senhor, em todo esplendor, com vinho e pão celebraremos comunhão.

DIRIGENTE:

TODOS:

HOMENS:

MULHERES:

TODOS:

Jesus apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante ao
homem que semeou boa semente em seu campo.

Jesus apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é comparável a um
grão de mostarda que um homem pegou e semeou em seu campo.

O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem
esconde , depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai e vende tudo que tem e compra
aquele campo.

Da mesma forma, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, que
apanhou todo tipo de peixes. E, quando ficou cheia, os pescadores puxaram-na para
a praia; e, sentando-se, puseram os bons em cestos, mas, jogaram fora os ruins.

Assim será no fim do mundo, os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos e
os lançarão na fornalha de fogo; ali haverá choro e ranger de dentes.

DIRIGENTE:

HOMENS:

TODOS:

E fiz que conhecessem o teu nome e continuarei a fazê-lo conhecido; para que o
amor com que me amaste esteja neles e eu também neles esteja.

Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre
as nações para onde foi.

Bendirei o Senhor em todo o tempo; seu louvor estará sempre nos meus lábios.
Minha alma se gloriará no Senhor; os aflitos ouvirão isso e se alegrarão. Engrandecei
o Senhor comigo e juntos exaltemos seu nome.


