Informativo
ANIVERSARIANTES: 15- Naiara Pinheiro
da Silva, Paulo Cesar de Oliveira, Gláucia de
Souza Almeida de Oliveira; 18- Azeneth
Santos Montes, Lenira Pedro R. dos Santos;
19- Elaine Santana do Nascimento; Didiêr
Max Nogueira; 20- Amanda Guimarães de
Carvalho; 21- Renata de Matos, Lucas Rocha
da Silva. Parabéns!
DÍZIMO: “Trazei todos os dízimos ao tesouro do Templo.” Participe da vida financeira 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.
ADOLESCENTES: dia 16/09, às 20h, teremos o intensivo para Adolescentes PIBS.
Tema: O impacto da 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

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.
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.

Leitura Bíblica da Semana
Isaías:22:1-24:23
Isaías:25:1-28:13
Isaías:28:14-30:11
Isaías:30:12-33:12
Isaías:33:13-36:22
Isaías:37:1-38:22
Isaías:39:1-41:16

Gálatas 2:17-3:9
Gálatas 3:10-22
Gálatas 3:23-4:31
Gálatas 5:1-12
Gálatas 5:13-26
Gálatas 6:1-18
Efésios 1:1-23

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

60:1-12
61:1-8
62:1-12
63:1-11
64:1-10
65:1-13
66:1-20

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

23:15-16
23:17-18
23:19-21
23:22
23:23
23:24
23:25-28

Escala de Serviços
Neste Domingo, 15/09
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil G:
¨Culto Infantil P:
¨Diáconos:
¨Informática:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Operador de Áudio:
¨Recepção:
¨Segurança:

No Próximo Domingo, 22/09

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.

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

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.

50% r e a l i za d o
01 a 08/09/13

Boletim

Dominical

 EDITORIAL

Ano XXXII - Nº 38

Desapegados para a glória de Deus
Ao longo deste mês temos refletido sobre a necessidade de que as nossas vidas
glorifiquem a Deus. E, neste caminho, uma virtude cristã que se mostra muito importante
é o desapego. Como é difícil nos desapegarmos! Tanto de coisas como de pessoas.
Como seres humanos estamos sempre desenvolvendo uma relação de dependência em
relação a algo. Não sobrevivemos no vácuo. A questão é: do que nós dependemos?
O movimento evangélico moderno está tão concentrado em interromper o
comportamento pecaminoso que perde de vista a natureza desta virtude. Queremos
parar de pecar sem nos examinarmos e nos libertarmos dos desejos desordenados que
estão na raiz. E isso faz com que muitos estabeleçam uma relação de pesar e privação
com o Evangelho. Pessoas que são submissas (obedecem aos ensinamentos de Deus),
mas que não se desapegaram, vivem dominadas por desejos pecaminosos.
Francis de Sales afirmou o seguinte: “Se você deseja uma vida de devoção, deve
não apenas parar de pecar, mas também purificar seu coração de todas as afeições do
pecado. Almas recuperadas do estado pecaminoso e que ainda preservam essas afeições
comem sem se saciar, descansam sem descansar, riem sem alegria e se arrastam para
frente, em vez de andar. Elas fazem bem, mas com tamanho peso espiritual que tira toda
a graça da sua prática do bem”.
Podemos até alcançar um sucesso ocasional em nos mantermos afastados daquilo
que cativa nossos corações, mas a nossa determinação só pode nos levar até um
determinado ponto. Pessoas que vivem dominadas pelo desejo, por mais que se esforcem
num momento de fraqueza acabam caindo. O desapego é, portanto, essa disciplina que
nos leva a apegar-nos a outras coisas, substituirmos uma obcessão pecaminosa por
uma paixão saudável de modo que a necessidade de fuga seja cada vez menor. Através
do arrependimento e do abandono do velho desejo, podemos praticar a nutrição de
desejos novos e mais nobres. Aprendemos a soltar, não apenas a ação do pecado, mas
também o desejo que nos induz a ela.

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

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - SETEMBRO- 2013

0%

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

AGRADECIMENTO: agradecemos a presença e a participação do Pr. Feliciano Amaral
em nossa Igreja.

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,
NOTA DE FALECIMENTO: informamos o
falecimento da irmã Raimunda Viana Alicrim,
reservar o transporte com o Diácono Valdivino
ocorrido no dia 10/09.
Machado.
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!

16-Segunda
17-Terça
18-Quarta
19- Quinta
20- Sexta
21- Sábado
22- Domingo

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

CULTO DO BEBÊ: a MCA convida a todos para o culto do bebê da Rebecca, filha dos
irmãos Gislaine e Marivan, que será realizado
hoje às 15h, na AR 09 CJ. 09 Casa 16
Sobradinho 2, saída da PIBS às 15h.

100 %
do orçado

Recusemo-nos, portanto, a alimentar paixões errantes, e permitamos que Deus
nos devolva a vida, libertando-nos dos anseios que nos fazem desviar.
Em Cristo,
Mateus R. Chaveiro
(baseado no livro: As Virtudes Cristãs – Gary L. Thomas)

Sobradinho, 15 de setembro de 2013.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min

Processional

Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação

Processional

Noite - 19h

Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Ministério de Comunicação

Prelúdio
Instrumental
“Mais buscai primeiro o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas vos serão
acrescentadas.” (Mateus 6.33)

Igreja em Ação

Ministério de Comunicação

Prelúdio

Instrumental

“Aleluia! Renderei graças ao Senhor de todo coração, na reunião dos justos, na
assembléia!” (Salmos 111.1)

Oração de Intercessão pelo culto
Cânticos

“Cantarei Teu Amor Pra Sempre” “Santo! Santo! Santo!” HCC 02

EXPEDIENTE
Leitura e Aprovação da Ata Anterior.

“Louvemos ao Senhor” “Todo o Louvor” e “ HCC 417”

Oração

Visitantes, Bens e Vidas

Tema

1 - Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão Auxiliar de Exame de Contas.
c. Relatório Financeiro
2- Concílio Examinatório - Mateus Chaveiro.
3- Parecer da Comissão de Membros

“Vivo Para a Glória de Deus”

Divisa

2 Coríntios 5.15

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

ENCERRAMENTO
Consagração de Dízimos e Ofertas

Cântico
Momento Missionário

ORDEM DO DIA

Leitura Bíblica

Oração de Intercessão pelo culto

Salmo 144
“Vem de Ti, Senhor”

Momento de Oração
1. Pela Conferência Missionária.
2. Agradecer pela bênção da provisão financeira.
3. Agradecer pelo Projeto Gabu.
Hino Congregacional
“Eu Canto a Ti Minha Oração” HCC 437

“Eu Vivo Para a Glória de Deus”

Intercessão Missionária
1.Pela plantação de Igrejas.
2. Pelo trabalho de Missões Nacionais no Brasil.
3. Pelos Oradores da Conferência Missionária 2013.
Leitura Bíblica
Oração de dedicação ao Culto Infantil
Participação Especial
Hino Congregacional

Salmos 111
(Crianças de 04 a 07 anos)
Pr. Felicidano Amaral
“Tu és Fiel, Senhor” HCC 25

1- Eu canto a ti minha oração,
que expressa o meu louvor.
A ti, ó Deus, adorarei
por teu eterno amor.

3- Aceita, ó Deus, meu culto aqui,
aceita o meu cantar;
e dá-me força pra viver
a vida exemplar.

1- Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste,
pleno poder aos teus filhos darás.
Nunca mudaste, tu nunca faltaste:
tal como eras, tu sempre serás.

2- Flores e frutos, montanhas e mares,
sol, lua, estrelas no céu a brilhar:
tudo criaste na terra e nos ares.
Todo o universo vem, pois, te louvar!

2- A ti dedico a minha voz,
também meu coração;
só tu mereces meu louvor
e minha gratidão.

4- Que o meu cantar aqui, Senhor,
inspire o meu irmão
a te prestar, eterno Deus,
sincera adoração.

Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor,
dia após dia, com bênçãos sem fim.
Tua mercê me sustenta e me guarda;
tu és fiel, Senhor, fiel a mim.

3- Pleno perdão tu dás, paz, segurança;
cada momento me guias, Senhor.
E, no porvir - oh, que doce esperança!
- desfrutarei do teu rico favor.

Oração e Bênção
Poslúdio

Oração
Instrumental

Poslúdio

Instrumental

Noite - 19h

Manhã - 10h25min

“Louvemos ao Senhor”

“Cantarei Teu Amor Pra Sempre”
Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim.
Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar.
Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos.
Teu amor me alcança e me faz louvar-te.
Cantarei
Cantarei
Cantarei
Cantarei

teu
teu
teu
teu

amor
amor
amor
amor

pra
pra
pra
pra

sempre!
sempre!
sempre!
sempre!

Meu coração exulta, com alegria eu canto.
Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a tua alegria.

“Santo! Santo! Santo!” HCC 02
1- Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Cedo, de manhã, entoamos teu louvor.
Santo! Santo! Santo! Nosso Deus triúno,
és um só Deus, excelso Criador.
2- Santo! Santo! Santo! Todos os remidos,
juntos com os anjos, proclamam teu louvor.
Antes de formar-se o firmamento e a terra,
eras e sempre és e hás de ser, Senhor.

3- Santo! Santo! Santo! Nós, os pecadores,
não podemos ver tua glória sem tremor.
Tu somente és santo; outro não existe
puro e perfeito, excelso benfeitor.
4- Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Tuas obras louvam teu nome com fervor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
És um só Deus, supremo Criador. Amém.

“Vem de Ti, Senhor”
Não tenho palavras pra agradecer tua bondade
Dia após dia me cercas com fidelidade
Nunca me deixes esquecer
Que tudo o que tenho, tudo o que sou,
O que vier a ser, vem de Ti, Senhor.
Dependo de ti, preciso de Ti
Sozinho nada posso fazer
Descanso em ti, espero em Ti
Sozinho nada posso fazer.

Nunca me deixes esquecer
Que tudo o que tenho, tudo o que sou,
O que vier a ser, vem de Ti, Senhor.

Tudo o que tenho, tudo o que sou
O que vier a ser, entrego a Ti, Senhor.

2- A ti dedico a minha voz,
também meu coração;
só tu mereces meu louvor
e minha gratidão.

2- Magnifiquemos ao Senhor,
ao Rei que é digno de louvor.
Excelso, Supremo e mui digno de louvor (2x)
Louvemos ao Senhor, pois seu nome é Santo. (2x)
Hosana (Hosana), Hosana (Hosana), Hosana ao nosso Rei. (2x)
3- Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor
em nosso novo coração,
pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida,
nos trouxe grande salvação.
Louvemos ao Senhor, pois seu nome é Santo. (2x)

“Todo o Louvor”
Todo louvor, honra, glória e poder cantam os anjos a Ti.
Diante de ti nós também nos prostramos e te adoramos, Senhor.
O Rei dos reis, Senhor dos céus, coroado de glória e honra és tu, Senhor.
O Rei dos reis, Senhor dos céus, coroado de gória e honra és tu, Senhor.
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.

“Que Segurança! Sou de Jesus!” HCC 417
1- Que segurança! Sou de Jesus!
Eu ja desfruto as bênçãos da luz.
Sou por Jesus herdeiro de Deus;
ele me leva à glória dos céus.
Canta, minha alma! Canta ao Senhor!
Rende-lhe sempre ardente louvor!
Canta, minha alma! Canta ao Senhor!
Rende-lhe sempre ardente louvor!

2- Ao seu amor eu me submeti
e extasiado então me senti.
Anjos cantando nos altos céus
louvam a excelsa graça de Deus.
3- Sempre vivendo em seu grande amor,
me regozijo em meu Salvador.
Esperançoso, vivo na luz,
pela bondade de meu Jesus.

“Eu Vivo Para a Glória de Deus”

“Eu Canto a Ti Minha Oração” HCC 437
1- Eu canto a ti minha oração,
que expressa o meu louvor.
A ti, ó Deus, adorarei
por teu eterno amor.

1- Louvemos ao Senhor. (Louvemos ao Senhor).
Adoremos no seu santo nome,
nosso amado Pai.
Seu nome é Santo
Louvemos ao Senhor, pois seu nome é Santo (2x)

3- Aceita, ó Deus, meu culto aqui,
aceita o meu cantar;
e dá-me força pra viver
a vida exemplar.
4- Que o meu cantar aqui, Senhor,
inspire o meu irmão
a te prestar, eterno Deus,
sincera adoração.

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.

