Informativo
ANIVERSARIANTES: 06- Mateus Rodrigues
Chaveiro; 07- Eunice Gadelha de Sousa, Maria
Nilce de Lima Rodrigues; 08- Josmari Duarte
G. da Silva; 08 - Daniel Ferreira de Lima; 10Henrique Pessoa Medeiros; 12- Rita Gabriel
dos Anjos de Oliveira. Casamento: 11- Mateus
Chaveiro e Anna Paula Chaveiro. 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.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

CULTO DE QUARTA: venha participar
conosco dos cultos nas quartas-feiras. Tem
sido uma oportunidade de aprendizado para
o seu crescimento e desenvolvimento
espiritual.
NOSSA GRATIDÃO: a PIBS externa sua
gratidão ao Pr. Otoniel Nápole, Pr. Maurício
Gonzáles, Pr. Valdeir Contaifer, Forna Quinté
e à Missionária Ester Cayul, pelo apoio dado
ao trabalhos da Conferência.
EQUIPES MISSIONÁRIAS: o Pr.
Washington Luiz registra sua gratidão a todos
os irmãos que cooperaram com a Conferência
Missionária 2013. Que Deus abençõe a cada
um.

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
07-Segunda
08-Terça
09-Quarta
10-Quinta
11-Sexta
12-Sábado
13-Domingo

Jeremias 8:8-9:26
Jeremias 10:1-11:23
Jeremias 12:1-14:10
Jeremias 14:11-16:15
Jeremias 16:16-18:23
Jeremias 19:1-21:14
Jeremias 22:1-23:20

Colossenses 3:1-17
Colossenses 3:18-4:18
I Tessalonicenses 1:1-2:9
I Tessalonicenses 2:10-3:13
I Tessalonicenses 4:1-5:3
I Tessalonicenses 5:4-28
II Tessalonicenses 1:1-12

Salmo 78:32-55
Salmo 78:56-72
Salmo 79:1-13
Salmo 80:1-19
Salmo 81:1-16
Salmo 82:1-8
Salmo 83:1-18

Provérbios 24:27
Provérbios 24:28-29
Provérbios 24:30-34
Provérbios 25:1-5
Provérbios 25:6-7
Provérbios 25:8-10
Provérbios 25:11-14

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

Neste Domingo, 06/10

No Próximo Domingo, 13/10

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.

Alessandro C. e Valmi Vieira.
Andreia Santos.
Marilza.
Tânia Franklin e Alessandra.
Marinalva e Anna Júlia.
Izaque André e Raimunda.
Valdivino, Norton e Joseane.
Magali S. e Márcia Tim.
Claudinei e Erisvaldo.
Álisson.
Tania S. e Nadir Vieira
Sebastião C, Ariovaldo e
Nelson.

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.

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
100% r e a l i za d o

0%

01 a 30/09/13

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

ATENÇÃO GAROTADA: você que tem de 4
a 12 anos, não pode perder o evento “Crianças
para Jesus 2013” que ocorrerá dia 12/10, às
13h, aqui na nossa igreja. Você não pode ficar
de fora venha e convide seus amiguinhos.

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
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E serão minhas testemunhas!
Por mais uma vez, vivemos um momento glorioso com a Conferência
Missionária. A experiência tem mostrado que os trabalhos de missões unem o povo e há
concretas razões para isso. Ficou evidente que um número maior de pessoas se dispusera
para colaborar com o acontecimento na igreja.
Além disso, entramos num projeto cuja base fundamental foi a retaguarda da
oração. Para os que estavam na linha de frente, mesmo não sabendo das pessoas que
oravam, entendiam que uma cobertura espiritual protegia todo o processo e enchia a
casa de graça em meio à batalha espiritual, que por vezes não a percebíamos.
Os passos da conferência foram assim: primeiro Deus nos deu a visão. Isso tem
a ver com a nossa identidade e a nossa história. Então, nos organizamos para pensar e
realizarmos a proposta. A partir desse ponto, as equipes trabalharam pela execução de
todo o plano. Então, obtemos esses resultados e creio que num elevado nível.
Desejamos com esse empreendimento, que cada pessoa entenda alguns pontos
importantes na obra de missões: primeiro, somos testemunhas. Temos o exemplo de
Paulo, que deixou seus próprios direitos e possíveis desejos para fazer a vontade de
Deus. Somos chamados para esse fim.
Segundo, somos uma equipe. Essa linguagem é de unidade. Numa equipe,
ninguém joga contra. Todos trabalham em torno do projeto. Terceiro, temos um jogo. É
a nossa tarefa de tornar o nome de Cristo conhecido. Cada pessoa é importante nesse
processo, se ela assume o seu testemunho.
Por fim, podemos vencer! As dificuldades militam contra a vitória do crente.
Elas geram desânimo, esfriamento da fé, indisposição de servir, recusa de participação
no processo, emissão de palavras desalentadoras, desejo de que as coisas não dêem
certo.
Paulo sofria por estar cerrado na prisão; ali, porém, vislumbrou a vitória quando
disse a Timóteo: “suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra
plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado... Combati o bom combate
acabei a carreira e guardei a fé...”
Avalie o seu aprendizado, nesses dias e coloque-se em posição de serviço,
para que você venha cumprir o seu ministério.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

100 %
do orçado

Sobradinho, 06 de outubro de 2013.

ORDEM DOS CULTOS
Processional

Manhã - 10h25min

Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação

Ministério de Comunicação

Prelúdio

Instrumental

“Mas recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós; e sereis minhas testemunhas,
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. (Atos 1.8)

Oração de Intercessão pelo culto
Cânticos

“De todas as Tribos” e “Eu vivo para a glória de Deus”

Intercessão Missionária
1. Pelo trabalho Batista no Vale do Amanhecer.
2. Pelo trabalho missionário em Amanhece.
3. Pela visão Missionária da PIBS.

Participação Musical

Coro Infantil

Recitativo Bíblico

Salmo 67.2

“Para que se conheçam seu caminho na terra e sua salvação entre todas as nações”

Consagração de Dízimos e Ofertas

“Centro da Tua Vontade”

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.

2- Minha vida quebra, molda e usa.
Quero ser um vaso em tuas mãos.
Que também eu seja como espelho,
refletindo sempre o teu padrão.

O que sou e tudo o que possuo
eu entrego para te servir.
Quero ser um instrumento usado por ti.
Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui.

Oração
Poslúdio

Ministério de Comunicação
Instrumental

Oração de Intercessão pelo culto
Cântico
“O Clamor das Nações” “Eis Multidões” HCC 528 e
“Levanta a Tua Voz e Anuncia” HCC 536
Oração
Visitantes, Bens e Vidas
Leitura Bíblica
Mateus 13.3b-4, 19, 5-6, 7, 22, 8, 23
DIRIGENTE: O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das semenntes caiu à
beira do caminho e as aves vieram e a comeram.
TODOS:

A todo o que ouve a palavra do reino não a entende, vem o Maligno e tira o que lhe
foi semeado no coração; esse é o que foi semeado à beira do caminho;

MULHERES: Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra: e logo brotou,
pois a terra era profunda; Mas saiu o sol e a queimou; e, como não tinha raiz,
secou.
E o que foi semeado no solo pedregoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe
imediatamente com alegria; mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando
vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça.

DIRIGENTE: Outra parte caiu entre espinhos, os quais a sufocaram quando cresceram.
JUVENTUDE: E o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as
preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela não produz
fruto.

TODOS:

“Tua voz escuto a convocar-me” HCC 478

1- Tua voz escuto a convocar-me;
pronto estou e vou te obedecer.
Nesta senda vou seguir teus passos,
mesmo que eu precise padecer.

Instrumental

DIRIGENTE: Mas outra parte caiu em terra boa e deu fruto; um grão produziu outros cem; outro,
sessenta; e outro, trinta.

Pr. Otoniel Ruiz Nápole - Cuba

Hino Congregacional

Noite - 19h

“Mas recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós; e sereis minhas testemunhas,
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. (Atos 1.8)

TODOS:

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!

Mensagem

Processional
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação
Prelúdio

Instrumental

Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende; e dá
fruto; e um produz cem, outro, sessenta, e outro, trinta.

Participação Musical
Momento de Intercessão

Coro Feminino

1. Agradecer pela Conferência Missionária.
2. Pelos projetos apresentados.
3. Pelo despertamento da Igreja.

Testemunho e Participação da Cristolândia
Oração de dedicação ao Culto Infantil
(Crianças de 04 a 07 anos)
Mensagem Missionária
Pr. Maurício Tejada Gonzáles - Peru
Hino Congregacional
“Por Ti Darei a minha vida”
Agradecimento e Encerramento
Oração
Poslúdio
Instrumental

Noite - 19h

Manhã - 10h25min

“O Clamor das Nações”

“De Todas as Tribos”
De todas as tribos, povos e raças
muitos virão Te louvar.
De tantas culturas, línguas e nações
no tempo e no espaço, virão Te adorar.

Remidos, comprados, grande multidão
muitos virão Te louvar.
Povo escolhido, Teu reino e nação
no tempo e no espaço, virão Te adorar.

Ouve-se um som quase em todo lugar,
é o clamor dos milhares que sofrem.
Nações desoladas por desconhecer
o pão vivo e a água da vida.

Anunciar o sublime amor
para transformar todas as nações;
é tempo de levantar.
Erga a voz e diga:

Bendito seja sempre o cordeiro
Filho de Deus, raiz de Davi.
Bendito seja o Teu santo nome
Cristo Jesus presente aqui.

E a nós só nos cabe tudo dedicar
oferta suave ao Senhor.
Dons e talentos queremos consagrar
e a vida no Teu altar pra Teu louvor.

Ouça o chamado e responda o clamor;
Seja a voz que proclama a vida,
o sacrifício maior Deus já fez;
sem entrega não há quem vá.

Eis-me aqui, envia-me,
quero ser usado pra teu louvor,
ao mundo vou dizer
que és Senhor.

“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.

“Centro da Tua Vontade”
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.
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!
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.

“Tua Voz Escuto a Convocar-me” HCC 478
1- Tua voz escuto a convocar-me;
pronto estou e vou te obedecer.
Nesta senda vou seguir teus passos,
mesmo que eu precise padecer.

2- Minha vida quebra, molda e usa.
Quero ser um vaso em tuas mãos.
Que também eu seja como espelho,
refletindo sempre o teu padrão.

O que sou e tudo o que possuo
eu entrego para te servir.
Quero ser um instrumento usado por ti.
Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui.

Eis-me aqui, envia-me. Serei tua luz em meio a escuridão;
Ao mundo vou dizer que só Tu és Rei e Senhor.

“Eis Multidões” HCC 528
1- Eis multidões que, em trevas tão medonhas,
2- Portas abertas, eis por todo o mundo;
vivem perdidas, sem o Salvador!
tempo de ceifa agora aproveitai.
Quem lhes irá as novas proclamando,
Servos de Cristo, uni as vossas forças,
que Deus, em Cristo, salva o pecador?
da escravidão os povos libertai.
Todo o poder o Pai me deu,
na terra, bem assim no céu.
Ide, pois, anunciar o evangelho,
e sempre eu estou convosco!
3- "Oh, vinde a mim!" - a voz divina clama.
Ide, clamai em nome de Jesus,
que, pra salvar-nos do castigo eterno,
seu sangue derramou por nós na cruz.

4- Ó Deus, apressa o dia tão glorioso,
em que os remidos todos se unirão
e em grande coro, santo, jubiloso,
pra todo sempre glória a Ti darão.

“Levanta a Tua Voz e Anuncia” HCC 536
1- O clamor de um mundo novo
cresce em nossa direção;
é a voz do nosso povo
sem a paz no coração.

2- Para o mundo triste e aflito
levantemos nossa voz
por Jesus Senhor bendito,
que na cruz sofreu por nós.

Levanta a tua voz e anuncia
a mensagem do perdão;
compartilha com alegria:
Cristo salva e dá paz ao coração.

3- Bens e vidas colocados
no altar do Salvador,
por Jesus multiplicados,
serão bênçãos do amor.

“Por Ti Darei a Minha Vida”
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. Pra Ti darei meu coração.
Seja na vida ou na morte quero servir-te, Senhor. Quero, ó Deus, falar do teu amor.
Por Ti darei a minha vida.

