
Sobradinho, 08 de setembro de 2013.

 PASTORAL
B o l e t i m  D o m i n i c a l   Ano XXXII - Nº 37

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, 08/09 No Próximo Domingo, 15/09 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:

Vivo para a glória de Deus

REUNIÃO DO CONSELHO : os conselhei-
ros da PIBS são convocados para reunião dia
13/09, às 20h no 3º piso.

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 convida-
dos.

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

INAUGURAÇÃO DO TEMPLO: dia 17/09
ocorrerá o culto de inauguração do templo 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 visita
para a Missionária Elaine Santana, em Ama-
nhece. Os irmãos interessados nessa viagem,
reservar o transporte com o Diácono Valdivino
Machado.

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA: será rea-
lizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro.

ANIVERSARIANTES: 09- Adriana Barros
Leite; 10- Wesley Oliveira Santos; 11-
Valdenora Maria de Sousa Pereira; 12- Helma
de Sousa Almeida de Oliveira; 14- Jaci Rocha
Ribeiro, Rejaine Farias da Silva, Loyanne da
Silva Portilho. Parabéns!

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

MENSAGEIROS PARA A 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.

NOVO ENDEREÇO: a irmã Eufrosina Car-
valho informa seu novo endereço: Cond. RK,
Conj. Antares, Quadra I, Casa 07.

CULTO INFANTIL: prezados pais de cri-
anças 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 fi-
lho para essa classe. A responsável é Rejaine
e equipe. Observamos que as crianças de 4 a
7 anos serão chamadas de acordo com a or-
dem do culto da noite.

Sinval Lima e Roberto Bouças.
Edna Gadelha.
Marilza.
Tânia Franklin e Mariana.
Edi e Maria Clara.
Queomides e Maria Consuelo.
Valdivino, Mayara e Joseane.
Valmi e Carolina E.
Elias V. e Erisvaldo.
Jesse.
Nadir Vieira e Naiara P.
Izaque André, Eduardo A.
Cleson e Paulo José.

Alessandro C. e Valmi Vieira.
Andreia Santos.
Ana Freitas.
Eunice e Rute.
Elisa e Aninha.
Joaquim e Rosiléia.
Ricardo, Camylla e Norton.
Welida N. e Valmi.
Israel e Alessandro.
Álisson.
Ana Freitas e Sebastião C.
Marcos Gomes, Hudson Teles
e Ricardo Valverde.

09-Segunda
10-Terça
11-Quarta
12- Quinta
13- Sexta
14- Sábado
15- Domingo

Provérbios 22:28-29
Provérbios 23:1-3
Provérbios 23:4-5
Provérbios 23:6-8
Provérbios 23:9-11
Provérbios 23:12
Provérbios 23:13-14

Isaías:3:1-5:30
Isaías:6:1-7:25
Isaías:8:1-9:21
Isaías:10:1-11:16
Isaías:12:1-14:32
Isaías:15:1-18:7
Isaías:19:1-21:27

Salmo 53:1-6
Salmo 54:1-7
Salmo 55:1-23
Salmo 56:1-13
Salmo 57:1-11
Salmo 58:1-11
Salmo 59:1-17

II Coríntios 11:1-15
II Coríntios 11:16-33
II Coríntios 12:1-10
II Coríntios 12:11-21
II Coríntios 13:1-14
Gálatas 1:1-24
Gálatas 2:1-16

“E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para
aquele que por eles morreu e ressuscitou.” 2 Coríntios 5.15

Uma tribo primitiva tinha o costume de eleger um rei por 7 anos. Durante o seu
reinado ele teria autoridade para fazer tudo o que desejasse. Mas ao fim dos 7 anos o rei
era morto para que um novo rei fosse escolhido. Não sei se você pode acreditar nisso,
mas muitos homens estavam dispostos a trocar a vida por 7 anos de poder e boa-vida.

Você está surpreso? Por incrível que pareça, hoje em dia muitas pessoas são
ainda mais tolas. Elas são capazes de trocar sua alma eterna pelos prazeres passageiros
deste mundo. Que escolha ruim! Viver apenas para ganhar alguma coisa nesta vida é a
garantia de perder muito na eternidade.

Quando Jesus estava pendurado na cruz muitos diziam que ele deveria descer.
Muitos dos presentes insistiam em que se Jesus descesse da cruz, aí sim creriam nele!
Você já se perguntou por que Jesus não desceu da cruz? É precisamente porque Jesus
não desceu da cruz que nós cremos nele e esta grande demonstração de amor faz com
que “… os que vivem não vivam mais para si…” (2 Co 5.15b). Que desafio, olhar o
próximo com os olhos de Cristo. Este é um dos maiores desafios para qualquer pessoa
que vive na nossa sociedade, que estimula o egocentrismo.

Quando vivemos para a glória de Deus aprendemos a chegar ao coração das
pessoas com o amor de Cristo. Nosso desafio é ir por todo o Brasil para levar a mensagem
de que Jesus é “…aquele que por eles morreu e ressuscitou” (2Co 5.15b). Somos
desafiados por Deus a fazer isto no nosso trabalho, na escola e na universidade e com
os nossos parentes e vizinhos. Eu e você seremos muito bem-sucedidos se o princípio
bíblico for aplicado: “Portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer
outra coisa, façam tudo para a glória de Deus” (1Co 10.31).

Quem vive assim poderá dizer com alegria no coração: VIVO PARA A GLÓRIA
DE DEUS!

Pr. L. Roberto Silvado
Extraído e adaptado da

Revista da Campanha JMN 2013

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!



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 “Único Caminho” “Só por Jesus” e “ Favor de Deus”
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Marília Cardoso
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 Marília Cardoso
Leitura Bíblica Romanos 14.6-8

Oração de dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 04 a 07 anos)
Consagração de Dízimos e Ofertas “Poder pra Salvar”
Mensagem Mateus  Rodrigues Chaveiro
Hino Congregacional “Por Ti Darei a Minha Vida”

Oração
Poslúdio Instrumental

 “Fui crucificado com Cristo. Assim , já não sou eu quem vive, mas Cristo em mim. A vida que agora
vivo no corpo, vivo-a pela fé no filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.”

(Gálatas 2.20)

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

Oração de Intercessão pelo culto
Cânticos “Correrei”” e “Digno é o Senhor”
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 Marília Cardoso
Leitura Bíblica Ef. 5.15-17; 2 Cor. 5.17; Rm 1.16a; Gl. 2.20

Consagração de Dízimos e Ofertas “Tu és bom”
Oração
Mensagem Seminarista Elias Vicente de Oliveira
Hino Congregacional “Centro da Tua Vontade”
Oração
Poslúdio Instrumental

“E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso
 entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.”

 (Romanos 12.2)

1. Pela multiplicação de recursos para missões.
2. Pelos projetos missionários esportivos.
3. Pelo Projeto “Novos Sonhos”. (Cristolândia-SP)

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

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

1. Pela campanha missionária no Brasil.
2. Pelo bem-estar da família missionária.
3. Por novos vocacionados para Missões.

Por ti, Jesus, me entrego e a mim mesmo eu nego, és a razão do meu viver.
Em ti eu encontro segurança, paz real e esperança. Muitos querendo a verdade encontrar

e se eu me calar quem irá falar? Se eu não for, quem irá?
Usa-me, Senhor! Quero proclamar que és salvador e transformas vidas.

Acende em mim, Senhor, a chama que se esfriou, pois quero falar do teu amor.

Por ti darei a minha vida.

Por ti darei a minha vida. Pra ti darei meu coração.
Seja na vida ou na morte quero servir-te, Senhor. Quero, ó Deus, falar do teu amor.

TODOS:

HOMENS:

MULHERES:

TODOS:

Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios,
remindo o tempo; porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas
entendei qual seja a vontade do Senhor.

Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram;
eis que tudo se fez novo.

Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para
salvação de todo aquele que crê;

Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida
que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou
a si mesmo por mim.

DIRIGENTE:

CONGREGAÇÃO:

TODOS:

Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele
que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus; e aquele que se
abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus.

Pois nenhum de nós vive apenas para si e nenhum de nós morre apenas para
si.

Se vivemos, vivemos para o Senhor; e, se morremos, morremos para o Senhor.
Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor.



Noite - 19h
“Único Caminho”

“Só por Jesus”

“Favor de Deus”

“Eu Vivo Para a Glória de Deus”

“Poder pra Salvar”

Manhã - 10h25min
“Correrei”

“Digno é o Senhor”

“Eu Vivo Para a Glória de Deus”

“Tu és bom”

“Centro da Tua Vontade”

Nas estradas do Brasil imenso
eu vivo para a glória de Deus,
nas ofertas, tempo, dons, ta-
lentos, eu vivo para a glória de
Deus.
No exercício do amor ao povo
eu vivo para a glória de Deus,
nas pessoas que me precede-
ram eu vejo 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 eter-
na glória de Deus.

Jesus morreu por todos e quem nele
está não vive mais pra si. Jesus garan-
te a vida, o Brasil precisa ouvir a men-
sagem redentora, a mensagem de sal-
vação, a mensagem que liberta. men-
sagem 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.

Poderoso, Deus de salvação,
quero estar em sua casa.
E com gratidão te adorarei.
Tua morte a vida me deu,
 teu amor incomparável.
Não há outro que eu queira mais.

Correrei pra Te encontrar, Senhor.
Cantarei pra sempre o teu amor.
E com gratidão eu louvarei
Ao Deus que me amou.

Pois nada vai me separar
do teu amor Senhor!
Pois nada vai me separar do
teu amor Senhor!

Graças eu te dou, Pai,
Pelo preço que pagou.
Sacrifício de amor
que me comprou,
Ungido do Senhor.

Pelos cravos em tuas mãos,
graças eu Te dou, ó meu Senhor!
Lavou minha mente e coração,
me deu perdão,
restaurou-me a comunhão.

Digno é o Senhor! Sobre o trono está.
Soberano,criador, vou sempre te adorar.
Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu.
Cordeiro de Deus, morreu por mim
mas ressuscitou. Digno é o Senhor!

2- Tu és meu Pai, Senhor. Minha fonte de amor.
Tua palavra me ensina a caminhar.
E mesmo no cair, tua mão me ergue sim.
É tua graça que sustenta o meu coração!

1- Tudo que eu sou e quero ser, Senhor é para o teu louvor.
Tu és minha prioridade ao me levantar.
Toda minha vida eu quero dedicar diante do teu altar.
Pois eu não consigo prosseguir sem tua luz.

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.

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.

Nas estradas do Brasil imenso
eu vivo para a glória de Deus,
nas ofertas, tempo, dons, ta-
lentos, 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.

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 eter-
na 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 reden-
tora, a mensagem de salvação, a mensa-
gem 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.

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.

Todos necessitam de um amor perfeito,  perdão e compaixão.
Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.

Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar.
Pra sempre, Autor da Salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.

Aceitas os meus medos, falhas e temores. Enches meu viver.
A minha vida entrego, pra seguir Teus passos, a Ti me rendo.

Possa o mundo ver brilhar a Luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. (2x)
Possa o mundo ver brilhar a Luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. (4x)

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!

O sol canta a Ti louvor.
O universo te exalta.
A liberdade cantarei
porque vivo estou!

Vida, caminho e verdade és.
Vivo pela fé em Ti, Senhor! Vivo só para Ti!

Tu estás sempre a cuidar, em todo tempo e lugar.
Tua graça vem, transborda o meu ser.
Nunca mudas meu Senhor.
Ontem, hoje o mesmo amor.
Pra sempre e sempre até não ter fim!

A minha vida te entreguei. Eu preciso só de Ti.
Se te procuro sei que vou te achar.
Em tempos de aflição, eu sei, primeiro a Ti eu
 vou buscar.
Eu nada sou sem Ti,  Ó meu Senhor!

Jesus, eu sei. És o único caminho para mim!
Jesus, eu sei. És o único caminho para mim!


