Informativo
ANIVERSARIANTES: 20- Maria José
Duarte Gonçalves, Márcio Henrique Muniz
B. Júnior; 21- Bruno de Souza Nascimento;
22- Gabriel Perez Muniz Barbosa; 24Zoraine Freitas Brito Oliveira; 26- Elaine dos
Santos Lima, Luciana de Oliveira Pinto, Maria
Alves de Oliveira. Aniversário de Casamento:
22- Cleuza e Sanderley. Parabéns!

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

conosco dos cultos nas quartas-feiras. Tem

o seu crescimento e desenvolvimento
espiritual.

agradece a todos os irmãos que estão em oração
pelo irmão Izaque André.

sábado, dia 26/10, às 20h, teremos o nosso
altar; será realizado no Colégio. Participe!

JUVENTUDE: nos dias 27/10 (domingo) e
30/10 (quarta-feira) os cultos serão realizados
pela juventude. Participe!

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
21-Segunda
22-Terça
23-Quarta
24-Quinta
25-Sexta
26-Sábado
27-Domingo

Jeremias 37:1-38:28
Jeremias 39:1-41:18
Jeremias 42:1-44:23
Jeremias 44:24-47:7
Jeremias 48:1-49:22
Jeremias 49:23-50:46
Jeremias 51:1-53

1Timóteo 6:1-21
2Timóteo 1:1-18
2Timóteo 2:1-21
2Timóteo 2:22-3:17
2Timóteo 4:1-22
Tito 1:1-16
Tito 2:1-15

Salmo 89:38-52
Salmo 90:1-91:16
Salmo 92:1-93:5
Salmo 94:1-23
Salmo 95:1-96:13
Salmo 97:1-98:9
Salmo 99:1-9

Provérbios 25:28
Provérbios 26:1-2
Provérbios 26:3-5
Provérbios 26:6-8
Provérbios 26:9-12
Provérbios 26:13-16
Provérbios 26:17

Escala de Serviços
Neste Domingo, 20/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil G:
¨Culto Infantil P:
¨Diáconos:
¨Informática:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Operador de Áudio:
¨Recepção:
¨Segurança:

No Próximo Domingo, 27/10

Daniel F. e Paulo Lôbo.
Karina Mondianne.
Ana Freitas.
Eunice e Rute.
Elisa e Aninha.
Queomides e Ivone Naves.
Claudio, Mayara e Lorena.
Olinda M. e Dinalva N.
Alessandro.
Jesse.
Gleslia e Wellida N.
Queomides, Wellington Sobral,
Didier Max.

Valdivino M. e Sinval Lima.
Maristela.
Marinalva.
Edna e Sara.
Carol e Mariana.
Joaquim e Norma Maria.
Valdivino, Camylla e Ricardo.
Valdivino e Maria Valdinar.
Claudinei e Erisvaldo.
Álisson.
Maria Clara e Paulo José.
Elisaldo, João Batista,
André Aguiar e Marcelo R.

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 - OUTUBRO- 2013
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Ano XXXII - Nº 43

Unidade

ALTAR: atenção, Juventude! No próximo
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.

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

sido uma oportunidade de aprendizado para

AGRADECIMENTO: a irmã Elza André
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)

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

CULTO DE QUARTA: venha participar

A epístola aos Romanos é de uma profundidade notável e importante em suas
temáticas colocadas pelo apóstolo Paulo, como instrumento do Espírito Santo, para
falar às igrejas. Dentre tantas áreas de instrução para os crentes, escreveu com unção,
sobre a unidade do povo de Deus.
O assunto foi tema da oração de Jesus e de modo enfático, Ele disse que pela
unidade dos crentes, o mundo conheceria que o Salvador foi enviado do Pai. Disse
também: na diversidade de pessoas que formam a igreja, todos seriam um só corpo;
levados à plena unidade dariam ao mundo a capacidade de reconhecer o amor de Deus.
Aos Romanos, o apóstolo diz: “Pois assim como em um corpo temos muitos
membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora
muitos, somos um só corpo em Cristo e, individualmente, membros uns dos outros”.
(Rm 12.4,5).
Nesse fragmento da Palavra de Deus encontramos lições para o crescimento
espiritual. Vamos extrair do texto, somente a lição da unidade sobre o relacionamento.
Unidade e Relacionamento estão intimamente ligados. É difícil imaginar um
relacionamento saudável isento de unidade entre as partes.
Quais relacionamentos são vistos no ensino de Paulo sobre a unidade? Primeiro
vem o nosso relacionamento com Deus, porque escolhemos nos unirmos a Ele em
Cristo Jesus. Depois, nos relacionamos com a família de origem; dentro de casa
precisamos viver na prática a oração de Jesus.
A seguir, estabelecemos relacionarmo-nos com a nova família que aceitamos
pela fé, que é a igreja. Nesse ambiente, aprendemos a viver e conviver com todos os
outros, como parte fundamental da nossa vida. É notório, nas palavras de Jesus, que a
nossa unidade nos leva a ter um relacionamento com o mundo.
Não pertencemos ao mundo, mas nos relacionamos com ele, como cidadãos
dos céus, servos de Deus, que proclamam as Boas Novas de Salvação. Unidos com
Deus, uns com os outros, revelamos ao mundo que Jesus é o Salvador e Senhor. Como
vale a nossa unidade!
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

100 %
do orçado

Sobradinho, 20 de outubro de 2013.

ORDEM DOS CULTOS
Processional

Manhã - 10h25min

Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação

Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Ministério de Comunicação

Prelúdio
Instrumental
“Ouve, ó Israel: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo
o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças.” (Deutoronômio 6.4-5)
Cânticos

Noite - 19h
Processional

“Eu Te Amo ó Deus” e “Ajuntamento”

Igreja em Ação

Ministério de Comunicação

Prelúdio

Instrumental

“Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco; é necessário que eu também as conduza.
Elas ouvirão a minha voz; e haverá um rebanho e um pastor. (João 10.16)

Oração de Intercessão pelo culto

EXPEDIENTE
Leitura e Aprovação da Ata Anterior.

Cântico

“Aleluia! Hosana!” “Igreja” e “Corpo e Família”

Oração

Visitantes, Bens e Vidas

ORDEM DO DIA
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

Participação Musical

ENCERRAMENTO

DIRIGENTE:

Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros e todos os membros
do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo.

CORO:

Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer
judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres e a todos nós foi dado beber de
um só Espírito.

Leitura Bíblica
Consagração de Dízimos e Ofertas

Momento de Intercessão
1. Pela integração das pessoas na igreja.
2. Para que as famílias sejam unidas.
3. Para que tenhamos um testemunho vivo como resultado da unidade do povo de Deus.

Participação Musical

Salmos 133
“Cantarei ao meu Salvador”

I Coríntios 12.12-18,27

CONGREGAÇÃO: Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser:
porque não sou mão, não sou do corpo; nem por isso deixará de ser do corpo.

1. Para que vençamos barreiras relacionadas à unidade da Igreja.
2. Pela aceitação da doutrina da união da Igreja.
“Um Só Rebanho” HCC 574

1- Um só rebanho, um só Pastor.
Uma só fé em um só Salvador.
Em teu amor unidos aqui,
num mesmo Espírito vamos a Ti,
num mesmo Espírito vamos a Ti.

3- Um só rebanho, um só Pastor.
Ó Cristo, és digno do nosso louvor.
Tu és o ímã que nos atrai,
e só por Ti adoramos o Pai,
e só por Ti adoramos o Pai.

2- Um só rebanho, um só Pastor
- fruto, ó Senhor, desse teu grande amor.
Só nos gloriamos na tua cruz.
Sê tu louvado, bendito Jesus!
Sê tu louvado, bendito Jesus!

4- Um só rebanho, um só Pastor.
Nós esperamos por ti, ó Senhor.
É face a face que vamos ver
quem nos amou e por nós quis morrer,
quem nos amou e por nós quis morrer.

Oração e Bênção
Poslúdio

Coro Jovem

Leitura Bíblica

Momento de Oração

Hino Congregacional

Coro Jovem

DIRIGENTE:

E se a orelha disser: porque não sou olho, não sou do corpo; nem por isso
deixará de ser do corpo.

CORO:

Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde
estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um
deles como quis.

DIRIGENTE:

Vós sois corpo de Cristo e individualmente seus membros.

Oração de dedicação ao Culto Infantil
Cântico
Mensagem

(Crianças de 04 a 07 anos)
“Unidade e Diversidade”

“Unidade na Diversidade”

Hino Congregacional

Jane Farias Chagas Ferreira

“Somos um pelos laços do amor” HCC 572

Oração
Instrumental

Poslúdio

Instrumental

Noite - 19h

Manhã - 10h25min

“Aleluia! Hosana!”

“Eu te amo ó Deus”
Eu te amo ó Deus e com minha
voz te adorarei ó meu Rei
e a Ti entoarei sim o meu louvor,
que seja um doce,
doce som para Ti.

“Ajuntamento”
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 vem 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)

“Cantarei ao meu Salvador” HCC 66
1- Mais do que tesouros é Cristo, meu bom Mestre;
Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã.
Ele é o Rei da glória e no meu coração
contente vou cantando com muita gratidão.

2- Cristo libertou-me da pena do pecado
e agora alegre eu canto, pois para o céu irei.
Ele me dá forças, ele é meu protetor;
dou sempre glória a ele, meu Mestre e meu Senhor.

“Igreja”
Estamos todos congregados aqui.
Certamente abençoados também.
Há um clima, uma esfera de amor,
Uma força que se move entre nós.

Algo novo Deus está por fazer,
com este povo a quem muito quer bem.
Seu Espírito Ele já derramou,
uma igreja forte edificou.

Pra louvor de Tua glória, vem Senhor Tua história
escrever, através de nossas vidas.
Teu querer desejamos, cumpre em nós os Teu planos.
Vem Senhor e reina hoje aqui.
Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor e reina hoje aqui.
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado,
coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração,
eu declaro a paz de Cristo, te abençôo meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.
Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor.
Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade,
expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso,
do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão.

“Unidade e Diversidade”

3- Anjos não conhecem a linda melodia,
pois só mortais a entoam, os salvos por Jesus.
Livre, perdoado por Cristo e seu amor,
vitorioso eu vivo cantando em seu louvor.

“Um só Rebanho” HCC 574

2- Um só rebanho, um só Pastor
- fruto, ó Senhor, desse teu grande amor.
Só nos gloriamos na tua cruz.
Sê tu louvado, bendito Jesus!
Sê tu louvado, bendito Jesus!

Aleluia, Hosana. Glórias ao Cordeiro. Nós Te adoramos
e a Ti celebramos com ações de graça, danças e alegria,
pois convém louvar-Te, ó, Senhor. (2x)
Das trevas trouxe-nos pra Tua luz. Para contigo reinar.
Livre acesso nós temos ao pai, por Teu sangue, ó Jesus.

“Corpo e Família”

Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia,
pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria.
Cantarei ao meu Salvador, cantarei, sim, noite e dia.
Aleluia! Aleluia! Feliz sempre cantarei.

1- Um só rebanho, um só Pastor.
Uma só fé em um só Salvador.
Em teu amor unidos aqui,
num mesmo Espírito vamos a Ti,
num mesmo Espírito vamos a Ti.

Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus,
soberano Rei dos reis na cruz venceu a morte e o pecado destruiu
com seu sangue nos comprou nossa dívida pagou.

3- Um só rebanho, um só Pastor.
Ó Cristo, és digno do nosso louvor.
Tu és o ímã que nos atrai,
e só por Ti adoramos o Pai,
e só por Ti adoramos o Pai.
4- Um só rebanho, um só Pastor.
Nós esperamos por ti, ó Senhor.
É face a face que vamos ver
quem nos amou e por nós quis morrer,
quem nos amou e por nós quis morrer.

Da multidão dos que creram era só um o coração e a alma, uma somente, uma semente.
Somente uma esperança brotando dentro da gente.
Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia, o que se parte reparte, a própria vida.
Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira.
Sempre grande poder, curas, milagres de Deus;
sempre proclamação, Cristo o Senhor, ressurgiu.
Da multidão dos que creram era só um o coração e a alma, muita alegria, singela a vida.
Na simpatia de todos nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz pra todos os povos.

“Somos um pelos Laços do amor” HCC 572
1- Somos um pelos laços do amor;
somos um pelos laços do amor.
Nosso espírito se une ao Espírito de Deus;
somos um pelos laços do amor.
2- Somos um pelos laços do amor;
somos um pelos laços do amor.
De mãos dadas mostraremos que nós somos do Senhor;
somos um pelos laços amor.

