Informativo
ANIVERSARIANTES: 24- Andréia Lima
André dos Santos; 26- Gidalthi de Alencar
Júnior; 28- Marlucia Farias Pugas Menezes.
Casamento: 22- Marcelo e Elisa Alves.
Parabéns!
DÍZIMO: “Trazei todos os dízimos ao tesouro do Templo.” Participe da vida financeira da PIBS. Seja um dizimista!
ROL DE BEBÊS: informamos o nascimento
de Ester Santos André, filha dos irmãos Alex
André e Rosangela Santos, ocorrido no dia
14/09.
ADOLESCENTES: dia 24/09, às 20h, teremos o intensivo para Adolescentes PIBS.
Tema: A nova vida em Cristo. Participem!
CULTO INFANTIL: prezados pais de crianças de 1 a 3 anos, informamos que o culto
para essa idade, inicia-se às 19h, no segundo
piso. Chegando à igreja, encaminhe o seu filho para essa classe. A responsável é Rejaine
e equipe. Observamos que as crianças de 4 a
7 anos serão chamadas de acordo com a ordem do culto da noite.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

BAZAR: o Ministério de Evangelismo e Missões estará realizando o terceiro bazar missionário dia 28/09 na quadra da igreja, das 9h às
15h. Os irmãos que desejarem ajudar com doações começaremos a receber a partir desse
domingo. Procurar irmã Zeza ou deixar na secretaria .
CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA: será realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro a Conferência Missionária Atos 1.8.
VIAGEM MISSIONÁRIA: nos dias 18 a 20/
10/13 o Pr. Washington Luiz fará uma visita
para a Missionária Elaine Santana, em Amanhece. Os irmãos interessados nessa viagem,
reservar o transporte com o Diácono Valdivino
Machado.

28/09/13: Encontro de Famílias. Nessa data
estaremos comemorando os casamentos realizados pelo Pr. Washington Luiz.
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
23-Segunda
24-Terça
25-Quarta
26-Quinta
27-Sexta
28-Sábado
29-Domingo

Efésios 2:1-22
Efésios 3:1-21
Efésios 4:1-16
Efésios 4:17-32
Efésios 5:1-33
Efésios 6:1-24
Filipenses 1:1-26

Isaías:41:17-43:13
Isaías:43:14-45:10
Isaías:45:11-48:11
Isaías:48:12-50:11
Isaías:51:1-53:12
Isaías:54:1-57:13
Isaías:57:14-59:21

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

67:1-7
68:1-18
68:19-35
69:1-18
69:19-36
70:1-5
71:1-24

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

23:29-35
24:1-2
24:3-4
24:5-6
24:7
24:8
24:9-10

Escala de Serviços
Neste Domingo, 22/09
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil G:
¨Culto Infantil P:
¨Diáconos:
¨Informática:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Operador de Áudio:
¨Recepção:
¨Segurança:

No Próximo Domingo, 29/09

ATIVIDADES REGULARES

Daniel F. e Jefferson G.
Maristela.
Marilza.
Márcia e Betânya.
Carol e Mariana.
Deraldo e Maria Alves.
Mayara, Joseane e Norton.
Olinda M. e Dinalva N.
Elias Vicente e Erisvaldo.
Álisson.
Magali S. e Tania S.
Dájames, Valmi, Antonio e
Daniel F.

• 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.

Wellington Sobral e Josi S.
Karina Mondianne.
Marinalva .
Edna e Sara.
Tânia Lobo e Alice.
Edson e Rosiléia.
Lorena, Valdivino e Camylla.
Paulo José e Valdivino M.
Queomides e Sinval.
Jesse.
Maria Clara e Valmi.
José Carlos, Israel e
Jefther.

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 15/09/13

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 39

A Vontade de Deus
Os versículos a seguir são fragmentos do texto da oração exemplo, ensinada
aos discípulos: “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” (Mt 6.9-10). Jesus cobre
todos os requisitos que Ele mesmo havia estabelecido como essenciais à oração.
No fragmento bíblico estão os três desejos do coração do Senhor Jesus e que
devem, também, ser o desejo do coração de um salvo pelo Filho de Deus. O que dizer de
alguém, cujo coração deseja que o nome do Senhor seja santificado pelo seu modo de
vida? Como será a alegria de uma pessoa que resolve projetar o reino de Deus na terra?
O terceiro desejo fala da vontade de Deus. No céu, o governo de Deus é
incondicionalmente aceito por todos. A vontade divina é espontânea e alegremente
obedecida em todas as ocasiões. A vontade do Pai é perfeita e os crentes devem orar
pedindo que, também, Sua vontade seja aceita na terra. Deve haver uma disposição para
se obedecer à vontade do Pai.
Os três desejos glorificam a Deus e dizem respeito ao bem estar físico e espiritual
dos crentes, porque, o pecado, a rejeição aos princípios de Deus e a rebeldia à Sua
vontade adoecem tanto o corpo, como a alma. Por isso, no mundo as vidas estão doentes
e mortas espiritualmente. Desejar fazer a vontade de Deus é dar a Ele o governo da nossa
vida.
Aprender sobre a vontade de Deus é uma necessidade. O Espírito Santo honra
e utiliza a Bíblia para transmitir a você esse conhecimento. A Bíblia é a fonte de autoridade
sobre a revelação da vontade de Deus para a sua vida. Siga-a, pois os acontecimentos
significantes serão resultados da atuação de Deus em você.
A vontade de Deus está em concordância com o que diz a Sua Palavra. Ela é
dada a conhecer em resposta à oração. Pode ser conhecida pelas circunstâncias. Pode
ser conhecida pela orientação do Espírito Santo. Saiba que: a vontade de Deus traz paz
ao seu coração e à sua mente.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - SETEMBRO- 2013
69% r e a l i za d o

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

29/09/13: vamos comemorar os cinco anos de
Ministério Pastoral. Convidamos todos os
casais casados pelo Pr. Washington, todos os
que foram batizados por ele, todos que nasceram nesse período de ministério.

100 %
do orçado

Sobradinho, 22 de setembro de 2013.

ORDEM DOS CULTOS
Processional

Manhã - 10h25min

Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação

Ministério de Comunicação

Prelúdio

Instrumental

“Porque há um só Deus e um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem.”
(I Timóteo 2.5)

Oração de Intercessão pelo culto
Cânticos

“Aleluia, Salvação e Glória” “Toda Natureza” HCC 54

Intercessão Missionária
1. Pela vida espiritual das igrejas.
2. Pela evangelização de crianças.
3. Por uma igreja multiplicadora.

Participação Musical

Marília Cardoso

Leitura Bíblica

Jo 16.24; Mt 6.6; Jr 33.3; Lc 18.1; Fp 4.6

Processional
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação
Prelúdio

Noite - 19h

Instrumental
Ministério de Comunicação
Instrumental

“Nem todo o que me diz Senhor, Senhor! entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade
de meu Pai, que está no céu.” (Mateus 7.21)

Oração de Intercessão pelo culto
Cântico
“Eu Te Louvarei” “Centro da Tua Vontade” e “ HCC 212”
Oração
Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical
Coro Masculino
Momento Missionário
Tema
“Vivo Para a Glória de Deus”
Divisa
2 Coríntios 5.15

TODOS:

Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi, e recebereis, para que a vossa alegria
seja plena.

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

HOMENS:

Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que
está em secreto; e teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará.

Hino JMN
Intercessão Missionária
1. Pela plantação de igrejas.
2. Pela conferência missionária na PIBS.
3. Pela JMN.

MULHERES: Clama a mim, e te responderei. e te anunciarei coisas grandes e inacessíveis, que não
conheces.
TODOS:

Jesus também contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca
desanimar.

DIRIGENTE: Não andeis ansiosos por coisa alguma; pelo contrário, sejam os vossos pedidos
planamente conhecidos diante de Deus por meio da oração e súplica com ações de
graças;

Consagração de Dízimos e Ofertas

“Cada Momento” HCC 183

Momento de Oração

“Pai Nosso”

Hino Congregacional
1- Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração;
Prova-me, ó Pai, te peço em oração.
De todo mal liberta-me, Senhor,
da transgressão também que oculta for.
2- Limpa meu ser dos vis pecados meus,
tua promessa cumpre, meu bom Deus.
Vem consumir o mal com teu amor,
pois quero te magnificar, Senhor.

Pr. Washington Luiz da Silva
“Sonda-me, ó Deus” HCC 279
3- Todo o meu ser, que já não chamo meu,
quero gastá-lo no serviço teu.
Minhas paixões tu podes dominar;
ó Santo Deus, vem sempre em mim estar.
4- Lá do alto céu o avivamento vem,
a começar em mim e indo além.
O teu poder, as bênçãos, teu favor,
aos que são teus concede, ó Pai de amor.

Oração
Poslúdio

Instrumental

Coro Masculino
Ap 4.11; Jo 6.39-40; Cl 1.9; Hb 10.10

DIRIGENTE: Nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder,
porque tu criaste todas as coisas e, por tua vontade, elas existiram e foram criadas.

Mateus 6.9-10

“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.”

Mensagem

Participação Musical
Leitura Bíblica

TODOS:

Recitativo Bíblico

“Eu Vivo Para a Glória de Deus”

E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os
que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade de meu
Pai: que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna; e eu o ressuscitarei
no último dia.

JUVENTUDE: Portanto desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar
por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em
toda sabedoria e entendimento espiritual.
TODOS:

É nessa vontade que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita
de uma vez por todas.

Oração de dedicação ao Culto Infantil
Recitativo Bíblico

(Crianças de 04 a 07 anos)
Mateus 6.9-10

“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.”

Mensagem
“A vontade de Deus”
Hino Congregacional
Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Cristo, Bom Mestre” HCC 369
Instrumental

Noite - 19h

Manhã - 10h25min

“Eu Te Louvarei”

“Aleluia, Salvação e Glória”
Aleluia, salvação e glória honra e poder pertencem ao nosso Deus.
Aleluia, salvação e glória honra e poder pertencem ao nosso Deus.
Canta aleluia, vem dar-lhe glórias, exaltai seu nome, Jesus é o Rei dos reis.
Canta aleluia, vem dar-lhe glórias, exaltai seu nome, Jesus é o Rei dos reis.
“Toda a Natureza” HCC 54
Toda a natureza me fala do meu Deus;
árvores e frutos são todos seus.
O céu, o mar, as flores
e as noites de luar,
sempre que os contemplo, paro pra pensar.

Quem sou eu, ó Pai
pra merecer tamanho amor?
Sim, tenho a resposta:
Eu nada sou, Senhor, eu nada sou.
Mas teu amor me transformou,
tornou-me um novo ser.
Quero estar contigo e no céu viver.

“Cada Momento” HCC 183
1- Sendo remido por Cristo na cruz,
vivo contente no reino da luz,
cheio da graça que vem de Jesus.
Cada momento o Senhor me conduz.

3- Salvo por Cristo da vil perdição,
posso sentir que ele dá salvação;
Nunca os contritos o buscam em vão;
cada momento concede perdão.

Cada momento me guia o Senhor,
cada momento dispensa favor.
Sua presença me outorga vigor;
cada momento sou teu, ó Senhor!
2- Junto com Cristo na luta moral
o erro combato, o pecado e o mal.
Ergo bem alto a bandeira real,
cada momento mais firme e leal.

4- Nas minha lutas me pode amparar
e do maligno também me livrar.
Cada momento, por onde eu andar,
Cristo, meu Mestre, me pode guardar.

“Sonda-me, ó Deus” HCC 279
1- Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração; 3- Todo o meu ser, que já não chamo meu,
Prova-me, ó Pai, te peço em oração.
quero gastá-lo no serviço teu.
De todo mal liberta-me, Senhor,
Minhas paixões tu podes dominar;
da transgressão também que oculta for.
ó Santo Deus, vem sempre em mim estar.
2- Limpa meu ser dos vis pecados meus,
tua promessa cumpre, meu bom Deus.
Vem consumir o mal com teu amor,
pois quero te magnificar, Senhor.

4- Lá do alto céu o avivamento vem,
a começar em mim e indo além.
O teu poder, as bênçãos, teu favor,
aos que são teus concede, ó Pai de amor.

És Tu única razão da minha adoração, ó, Jesus!
és Tu única esperança que anelo ter, ó, Jesus!
Confiei em Ti, fui ajudado,
tua salvação tem me alegrado.
hoje há gozo em meu coração,
com meu canto te louvarei.

Eu te louvarei, te glorificarei,
eu te louvarei, meu bom Jesus.
Em todo tempo te louvarei,
em todo tempo te adorarei.
Eu te louvarei, te glorificarei,
eu te louvarei meu bom Jesus.

“Centro da Tua Vontade”
1- Tudo que eu sou e quero ser, Senhor, é para o teu louvor. 2- Tu és meu Pai, Senhor. Minha fonte de amor.
Tu és minha prioridade ao me levantar.
Tua palavra me ensina a caminhar.
Toda minha vida eu quero dedicar diante do teu altar.
E mesmo no cair, tua mão me ergue sim.
Pois eu não consigo prosseguir sem tua luz.
É tua graça que sustenta o meu coração!
3- Quero viver nos teus planos, te conhecer mais e mais, ó Pai.
E viver no centro da tua vontade!
Revela-te a mim, pois quero ser um vaso moldado por tuas mãos,
que te serve e busca te agradar e seguir os teus caminhos meu Pastor.

“Ó Senhor, Vem me Dirigir” HCC 212
1. Quero buscar e pedir ao Senhor
do seu Espírito e seu amor;
e na palavra vou refletir,
pois suas ordens eu quero cumprir.
Ó Senhor, vem me dirigir!
com fervor quero te seguir
Para hoje e sempre te honrar
e teu amor ao mundo mostrar.

2. Quero louvar e ouvir o Senhor,
o seu Espírito libertador,
todo pecado já confessar,
tudo que tenho lhe dedicar.
3. Quero falar e seguir ao Senhor,
ao seu Espírito consolador;
no seu trabalho vou investir
e só a ele amar e servir.

“Eu Vivo Para a Glória de Deus”
Nas estradas do Brasil imenso, eu vivo para a glória de Deus,
nas ofertas, tempo, dons, talentos, eu vivo para a glória de Deus.
No exercício do amor ao povo, eu vivo para a glória de Deus,
nas pessoas que me precederam eu vejo a glória de Deus.
Jesus morreu por todos e quem nele está não vive mais pra si. Jesus garante
a vida, o Brasil precisa ouvir a mensagem redentora, a mensagem de salvação,
a mensagem que liberta. mensagem de graça e perdão. Que vale a minha vida
se meus planos não são os Seus? Pois não sou mais eu quem vive, eu vivo
para a glória de Deus.
O que tenho entrego pra servi-lo, eu vivo para a glória de Deus, meu
chamado sigo em compromisso, eu vivo para a glória de Deus. Se meu
testemunho eu ofereço, eu vivo para a glória de Deus e no amor a
Cristo eu proclamo a eterna glória de Deus.

“Cristo, Bom Mestre” HCC 369
1- Cristo, bom Mestre, eis meu querer:
3- Cristo, bom Mestre, eis meu querer:
tua vontade sempre fazer.
minhas fraquezas todas vencer.
Faze-me forte pra resistir
Faze-me pronto para lutar,
às duras provas que possam vir.
para a vitória sempre alcançar.
2- Cristo, bom Mestre, eis meu querer:
mais santidade na vida ter.
Faze-me puro, Cristo, Senhor,
mais dependente do teu favor.

