
Sobradinho, 29 de setembro de 2013.

 PASTORAL
B o l e t i m  D o m i n i c a l   Ano XXXII - Nº 40

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, 22/09 No Próximo Domingo, 06/10 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 - SETEMBRO- 2013

Leitura Bíblica da Semana

0 %
100 %

do orçado

80%  rea l i za d o

Informativo

01 a 22/09/13

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

Compensa servir a Jesus

MÃES DE ORAÇÃO: as mães que fazem
parte do projeto do Vale do Amanhecer são
convocadas para uma reunião nessa segunda-
feira dia 30/09 às 19h.

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA: o Pr.
Washington pede aos irmãos para separarem
os dias  04, 05 e 06 de outubro para
participarem da Conferência Missionária Atos
1.8. O sábado vai ser muito especial: manhã e
tarde.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO:  estamos
providenciado para que ocorra um café da
manhã e um almoço, no sábado, dia 06/10.
Além da sua presença, de que forma você pode
participar?

CLASSE ÚNICA:  proximo domingo dia  06/
10, a EBD será classe única e o preletor será o
Pr.Valdeir Contaifer.

CULTO DE QUARTA: venha participar
conosco dos cultos nas quartas-feiras. Tem
sido uma oportunidade de aprendizado para
o seu crescimento e desenvolvimento
espiritual.

AGRADECIMENTO: agradecemos aos
irmãos que ajudaram de alguma forma na
Cantina para a Conferência Missionária.

ANIVERSARIANTES: 29- Adilane Lima
André dos San tos,  Raimunda Teles
Mart in s; 30- Lucas Henrique Bispo
Lourenço; 01/10- Maria Francisca de
San tana;  02 /10- Camila Souza Neto,
Josedna de Oliveira Luciano,  Márcia
Gomes Silva; 03/10- Karina Mondianne
de Souza Oliveira Gomes; 05/10- Gabriel
Mondianne Oliveira Gomes. Casamento:
01/10 - Edson e Jane, Pr. Washington e
Oliene. Parabéns!

DÍZIMO: Agradecemos aos irmãos que têm
participado da vida financeira da PIBS. Que
Deus os abençoe. “Deus ama ao que dá com
alegria.” (2 Coríntios 9.7b)

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.

MCA: teremos nossa sessão administrativa
hoje, às 17h30.

CORO FEMININO: hoje às 15h, ensaio geral
do coro visando a apresentação nesta noite.
Trazer todas as partituras.

Alessandro C. e Sinval Lima.
Edina Gadelha.
Dinalva.
Karina e Mariana.
Patrícia e Maria Clara.
Valdivino M. e Eufrosina.
Ricardo, Camylla e Lorena.
Eduardo A. e Carolina E.
Samuel M. e Alessandro.
Jonatas.
Sebastião C. e Betânya.
Daniel, Leonardo Paixão,
Fernando B. e Wallace.

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.

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!

Isaías 60:1-62:5
Isaías 62:6-65:25
Isaías 66:1-24
Jeremias 1:1-2:30
Jeremias 2:31-4:18
Jeremias 4:19-6:14
Jeremias 6:15-8:7

30-Segunda
01-Terça
02-Quarta
03-Quinta
04-Sexta
05-Sábado
06-Domingo

Filipenses 1:27-2:18
Filipenses 2:19-30
Filipenses 3:1-21
Filipenses  4:1-23
Colossenses 1:1-20
Colossenses 1:21-2:7
Colossenses 2:8-23

Salmo 72:1-20
Salmo 73:1-28
Salmo 74:1-23
Salmo 75:1-10
Salmo 76:1-12
Salmo 77:1-20
Salmo 78:1-31

Provérbios 24:11-12
Provérbios 24:13-14
Provérbios 24:15-16
Provérbios 24:17-20
Provérbios 24:21-22
Provérbios 24:23-25
Provérbios 24:26

A experiência dos crentes é que o serviço cristão traz alegria e santas
compensações àquele que se deixa envolver com a obra de Deus. Quando se trata de
ministério pastoral, o leque de ações e reações é ainda maior, porque o pastor é alguém
que tem a liberdade de tratar de tudo e de todos, seja na alegria, seja na tristeza.

Nesta semana, tive um fator acelerador da emoção, que foi o privilégio de
completar cinco anos de pastorado na PIBS. A alegria do ministério, os traços peculiares
que trago desse percurso e o que vislumbro para o futuro dele geram uma forte sensação
de prazer e preocupação. Entre uma coisa e outra, é inegável que sentimos, também,
tristeza.

O meu alicerce teórico diz que o pastor tem os ouvidos num formato de um “T”.
O direito e esquerdo estão íntimamente ligados um ao outro e ligados ao coração. É uma
ferramenta de trabalho. Ouvir faz parte do processo diário do ministério. A Bíblia diz que
devemos ser prontos para ouvir.

Às vezes, os ouvidos recebem nocautes que levam os recursos do aparelho
auditivo  a entrarem em ação diminuindo, sensivelmente, o impacto. Esses recursos são
divinos: “ouvir e reter o bem”. O conselho de Gamaliel aos fariseus enfurecidos pelo
ouvido, sobre os insurgentes da lei, dá-nos esse entendimento.

O sonho de realizações no ministério alimenta algumas esperanças. A esperança
deve ter a reputação de ser resistente às intempéries. Para alguns ministérios a esperança
sangra, vai à lona, perde o alvo e morre derrotada pelo desapontamento. Porém, a
esperança de Deus não desaponta e essa esperança deve ser a razão da vida ministerial,
porque ela é Jesus.

O pastorado deve ser algo que traga prazer; excede o valor de qualquer outra
atividade significativa nos continentes. Deve ser fantástico dirigir a Revista Veja, uma
das maiores revistas semanais do mundo. Imagine ser diretor geral da Toyota, uma
empresa revolucionadora da indústria automobilística. E se for para comandar a Levorin,
a única fábrica no mundo a fazer pneus de borracha do Amazonas?

Eu não estou lá! Estou aqui na PIBS e no entanto, não me sinto menor por isso,
porque: “quem deseja o pastorado, excelente e grande obra deseja”. Estou seguro disto!

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 “Rio de Vida” “Cada dia” e “ Grandioso és Tu” HCC 52
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Coro Jovem
Momento Missionário
Tema “Vivo Para a Glória de Deus”
Divisa 2 Coríntios 5.15

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

Participação Musical Coro Jovem
Leitura Bíblica Lc 11.13; Fl 4.11,12,13

Oração de dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 04 a 07 anos)
Recitativo Bíblico Mateus 6.11

Mensagem                    “O Pão Diário”  Pr. Washington Luiz da Silva
Hino Congregacional “Te Agradeço, ó Pai”
Oração
Poslúdio Instrumental

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

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

Oração de Intercessão pelo culto
Cânticos “Ajuntamento” e “Deus somente Deus”
Oração
Vídeo
Participação Musical Silvia Letice
Leitura Bíblica Ef 4.11; Mt 9.36; I Pe 2.25; At 20.28; Jo 21.16

Consagração de Dízimos e Ofertas “Te Agradeço”
Momento de Oração
Mensagem Musical Gideonitas
Mensagem  Mateus Rodrigues Chaveiro
Hino Congregacional “Como Agradecer a Jesus” HCC 422

Oração
Poslúdio Instrumental

“E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos guiarão com conhecimento e
discernimento.” (Jeremias 3.15)

1. Por uma igreja local relevante.
2. Pela evangelização das Etnias que vivem no Brasil.
3. Para que possamos viver para a glória de Deus.

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

“O pão nosso de cada dia nós dá hoje.”

TODOS:

HOMENS:

MULHERES:

TODOS:

DIRIGENTE:

E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como
evangelistas e ainda outros como pastores e mestres.

Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e
abatidas, como ovelhas que não têm pastor.

Porque vivíeis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao Pastor
e Bispo da vossa alma.

Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o
Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus.

E Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Ele
respondeu: sim, Senhor; tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: pastoreia as
minhas ovelhas.

Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.

A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

DIRIGENTE:

HOMENS:

MULHERES:

TODOS:

Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai
celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem.

Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito
em todas as circunstâncias em que me encontre.

Sei passar necessidade e sei também ter muito; tenho experiência diante de qualquer
circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome; tendo muito ou
enfrentando escassez.

Posso todas as coisas naquele que me fortalece.



Noite - 19h
“Rio de Vida”

“Cada Dia”

“Grandioso és Tu” HCC 52

“Eu Vivo Para a Glória de Deus”

“Te Agradeço, ó Pai”

Manhã - 10h25min
“Ajuntamento”

“Deus, somente Deus”

“Te Agradeço”

“Como Agradecer a Jesus” HCC 422
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?

Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.

A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

Vem e sopra sobre nós teu sopro,
reunidos neste ajuntamento,
honra e santifica este momento
com a tua Igreja que é teu povo

Faz teu rio de paz correr no meio
destes que por fé vêm bendizer-te
e a uma voz oferecer-te
seus louvores, súplicas e anseios.

Tu és o Senhor de toda glória,
hoje e sempre como foste outrora,
no correr da história revelando teu amor
Deus, bendito Rei e Salvador.    (bis)

Deus, somente Deus, é criador da terra e dos céus.
Toda a glória do viver só deve pertencer a Deus, somente a Deus.
Deus, somente Deus, é quem revela a nós os planos seus
e não se pode alterar o plano singular de Deus, somente Deus.
Deus, somente Deus, merece ter um trono lá nos céus.
Que toda criatura dedique o seu louvor a Deus, somente a Deus.

Deus, somente Deus, concederá a glória aos que são seus.
Desejamos habitar em nosso eterno lar com Deus, somente Deus.
Deus, somente Deus, merece ter um trono lá nos céus.
que toda criatura dedique o seu louvor a Deus, somente a Deus.
que toda criatura dedique o seu louvor a Deus, somente a Deus.

Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer. Por tuas promessas e tudo o que és
Eu quero te agradecer com todo o meu ser.

Te agradeço, meu Senhor. (homens) Te agradeço, meu Senhor. (mulheres)

Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar: te agradeço,
Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.

Eu te louvarei de todo o coração.
Mais do que o ouro e a prata,
a Tua presença me basta,
a Tua presença me basta,
a Tua presença me basta, Te quero, Deus.

Deus, eu ouço a Tua voz chamando o meu nome,
para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome.
Da Tua presença é o que mais quero ter;
Da Tua presença é o meu maior prazer,
Te quero, Deus.(2x)

Eu não posso deixar de Te amar, eu não posso deixar de adorar,
eu não posso deixar de desejar Tua presença.

O pão Vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel
é o Teu Rio de Vida que me sustenta.

Cada dia me dirige,  cada dia me protege.
Cada dia sinto o seu amor por mim. (aleluia)
Cada dia há coisa nova, cada dia vejo a prova
do poder, do grande amor, do meu Senhor e Rei.

1- Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado,
contemplo a tua imensa criação
- o céu e a terra, os vastos oceanos -
fico a pensar em tua perfeição.

2- Ao caminhar nas matas e florestas,
escuto as aves todas a cantar;
olhando os montes, vales e campinas,
em tudo vejo o teu poder sem par.

3- Quando eu medito em teu amor tão grande,
que ofereceu teu filho sobre o altar,
maravilhado e agradecido venho
também a minha vida te ofertar.

4- E quando, enfim, Jesus vier em glória
e ao lar celeste então me transportar,
adorarei, prostrado e para sempre:
"Grandioso és tu, meu Deus!",  hei de cantar.

Então minha alma canta a ti, Senhor:
"Grandioso és tu! Grandioso és tu!"
Então minha alma canta a ti, Senhor:
"Grandioso és tu! Grandioso és tu!"

Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado,
pela tua provisão, nada tem nos faltado,
pela tua proteção e por tua misericórdia,
em tudo tu és Pai, Senhor.

Te agradeço, ó Pai, te agradeço ó Filho.
Te agradeço, ó Espírito do Senhor,
pelas nossas provações,
pelas nossas famílias.
Te agradeço, ó Espírito do Senhor
pelos nossos irmãos, pela tua Igreja,
Te agradeço, ó Espírito do Senhor.

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.

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.

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.


