
Sobradinho, 27 de outubro de 2013.

 PASTORAL
B o l e t i m  D o m i n i c a l   Ano XXXII - Nº 44

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, 27/10 No Próximo Domingo, 03/11 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 - OUTUBRO- 2013

Leitura Bíblica da Semana

0 %
100 %

do orçado

64%  rea l i za d o

Informativo

01 a 20/10/13

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

Um milagre poderoso

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

CULTOS NOS LARES: ocorrem no dia 31/10,
às 20h, cultos nos seguintes lares: (1) Joaquim
Carvalho (Planaltina) - Líder: Valdivino
Machado. (2) Isaque André (Qd 01). Líder:
Elizeu Martins. (3) Francisca Santana (SBR II).
Líder: Rosiléia Alves. (4) Enilda O. Pinto (Qd
02). Líder: Norma Ferreira. (5) Edson
Nascimento (RK). Líder: Rosana Pessoa, (6)
Lais Soares. Líder: Mateus Chaveiro
(Juventude). (7) Elaine Correia. Líder:
Wellington Sobral.

ENCONTRO DE CASAIS: o Pr. Washington
Luiz convida todos os casais para o encontro no
dia 01/11, sexta-feira, às 19h45.   O tema da
palestra: Casamento sob proteção.

DIA  BATISTA  DE ORAÇÃO MUNDIAL :
no dia 04/11 nos uniremos ao Mundo em
oração. Venha fazer parte deste grande
exército. Horários 7:30, 9:00, 10:30, 15:00,
16:30 e 20:00. Participem.

ANIVERSARIANTES: 27-Elisaldo Alcântara
Menezes Filho, Esdras Vinícius da Paixão
Nascimento; 28- Cleidson Roosevelt Gomes
e Silva, José Gomes de Souza, Valmi Vieira
dos Santos; 30- Priscila Naves Santos; 31-
Luciana Teixeira Bouças Mendes, Samuel
Barbosa Guedes; 02- Lucas Farias de S.
Chagas, Sílvia S. Ferreira dos Santos.
Aniversário de Casamento: 27- Queomides e
Patrícia; 02- Pr. Ivani e Nelita Guerra
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.

Josi Sobral e Wellington Sobral.
Edina Gadelha.
Dinalva.
Karina e Mariana.
Edi e Mariana.
Queomides e Ivone Naves.
Claudio, Mayara e Joseane.
Eduardo A. e Carolina Ednara.
Samuel e Sinval.
Jesse.
Angelica Freitas e Tania Souza.
Alessandro, Ismeraldo,
Marivam e Luis Bueno.

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.
Queomides e Elias V.
Álisson.
Maria Clara e Paulo José.
Elisaldo, João Batista,
André Aguiar e Marcelo R.

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!

Jeremias 51:54-52:34
Lamentações 1:1-2:19
Lamentações 2:20-3:66
Lamentações 4:1-5:22
Ezequiel  1:1-3:15
Ezequiel  3:16-6:14
Ezequiel  7:1-9:11

28-Segunda
29-Terça
30-Quarta
31-Quinta
01-Sexta
02-Sábado
03-Domingo

Tito 3:1-15
Filemon 1:1-25
Hebreus 1:1-14
Hebreus 2:1-18
Hebreus 3:1-19
Hebreus 4:1-16
Hebreus 5:1-14

Salmo 100:1-5
Salmo 101:1-8
Salmo 102:1-28
Salmo 103:1-22
Salmo 104:1-23
Salmo 104:24-35
Salmo 105:1-15

Provérbios 26:18-19
Provérbios 26:20
Provérbios 26:21-22
Provérbios 26:23
Provérbios 26:24-26
Provérbios 26:27
Provérbios 26:28

A unidade na igreja é trabalho para todos os crentes, é trabalho árduo e
persistente. Cada pessoa deve investir nesse clima especial de união no corpo de
Cristo. Por essa razão, Paulo escreve: “Irmãos, rogo em nome de nosso Senhor Jesus
Cristo que entreis em acordo quando discutirdes e não haja divisões entre vós; pelo
contrário, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer”.

Há poder de Deus na união da igreja. O Senhor Jesus tinha esse sentimento e
pensamento de unidade do seu povo, quando fez a oração intercessória, para que os
membros do seu corpo fossem um, assim como ele era um com o Pai.

A unidade é fator diferencial para o dia a dia da igreja. Através dela projetamos
o reino de Deus de forma dinâmica e criativa, atraímos pessoas ao evangelho,
proporcionamos mudanças de vidas. A união entre os crentes derrota satanás. Ele não
terá poder para frear uma igreja unida no coração e na alma.

Esses efeitos colaterais da unidade provam ser ela visível e singular, estritamente
centrada no poder do Evangelho. A que me refiro ao mencionar o poder do Evangelho?
Ao fato de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava em
Cristo quando a oração sacerdotal foi proferida.

Em Cristo, Deus mesmo pediu pela unidade do seu corpo. É desejo do coração
de Deus que sejamos unidos. Daí a razão da estratégia de satanás, em concentrar
esforços para destruir a unidade da igreja. Quebrar o vínculo que nos proporciona
alegria e serviço.

Caso esse pleito maligno tenha sucesso em destruir a unidade e a igreja vier a
se apresentar na comunidade como lugar de brigas, confusões, mau testemunho, não
atrativo, as pessoas dessa comunidade não crerão que Deus enviou Jesus Cristo, não
O conhecerão e não crerão no seu amor.

A unidade é um poderoso milagre deixado para a igreja realizá-lo. É a mensagem
que convence o mundo. Jesus disse assim: “eu neles, e tu em mim, para que eles sejam
levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste,
assim como me amaste”.

De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva



Processional Instrumental

Saudações e Boas Vindas

Igreja em Ação Ministério de Comunicação

Prelúdio Instrumental

Oração de Intercessão pelo culto

Cânticos “Soberano” e “Confiarei”

Participação Musical

Leitura Bíblica João 17.20-23

Consagração de Dízimos e Ofertas “Favor de Deus”

Momento de Oração

Hino Congregacional “Temos que ser um”

Oração
Poslúdio Instrumental

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  “Somos Um” “Só por Jesus”  e “Quebrantado”
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical
Momento de Oração
Participação Musical
Leitura Bíblica Efésios 4.1-3; Filipenses 1.27

Oração de dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 04 a 07 anos)
Cântico “Digno é o Senhor”
Mensagem Mateus Rodrigues Chaveiro
Hino Congregacional “Temos que ser um”

Oração
Poslúdio Instrumental

         “Portanto, se há em Cristo alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer
sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de

pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa ”. (Filipenses 2.1-2)
“Porque, assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros e todos os membros

do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação
a Cristo.” (I Coríntios 12.12)

Manhã - 10h25min

Amai-vos uns aos outros.Sujeitai-vos uns aos outros.
Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos.

Temos um lugar no coração de Deus.
Importa que Ele cresça e eu diminua.

Eu quero servir aos meus irmãos assim como Jesus.

Temos que ser um como o Pai em Cristo é.
Temos que ser um, pra que o mundo creia que o Pai O enviou.

DIRIGENTE:

HOMENS:

MULHERES:

TODOS:

E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer
em mim pela palavra deles,

Para que todos sejam um; assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em Ti, que
também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.

Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós
somos um;

Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim
de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me
amaste.

DIRIGENTE:

JUVENTUDE:

ADULTOS:

TODOS:

Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para
com o chamado que recebestes,

Com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros
em amor,

Procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz.

Somente portai-vos de modo digno do evangelho de Cristo, para que, quer eu vá
e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes num
só espírito, combatendo juntos, com uma só alma, pela fé do evangelho.

Amai-vos uns aos outros.Sujeitai-vos uns aos outros.
Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos.

Temos um lugar no coração de Deus.
Importa que Ele cresça e eu diminua.

Eu quero servir aos meus irmãos assim como Jesus.
Temos que ser um como o Pai em Cristo é.

Temos que ser um, pra que o mundo creia que o Pai O enviou.



Noite - 19h
“Somos um”

“Só por Jesus”

“Quebrantado”

“Digno é o Senhor”

 “Temos que ser um”

Manhã - 10h25min
“Soberano”

“Confiarei”

“Favor de Deus”

“Temos que ser um”

Sobre tudo, sobre todos,
Tu és Rei, Tu és Senhor.

O teu povo Te adora.
O teu nome louvará.

És refúgio e segurança
Em meio à tribulação.
Fortaleza, esperança,
Dono do meu coração.

Coração.

Soberano Deus,
Poderoso Deus,

O meu coração transborda de amor!
Soberano Deus,
Poderoso Deus,

Tua Graça é melhor do que viver!

Ououoooo(X3)

Eu olho para a cruz
e para a cruz eu vou.
Do seu sofrer participar,
da sua obra vou cantar.
O meu Salvador
Na cruz mostrou
o amor do Pai, o Justo Deus.

Pela cruz me chamou.
Gentilmente me atraiu
e eu, sem palavras, me aproximo,
quebrantado por seu amor.

Imerecida vida, de graça recebi.
Por sua cruz da morte me livrou.
Trouxe-me à vida.
Eu estava condenado,
mas agora pela cruz eu fui reconciliado.

Impressionante é o seu amor.
Redimiu-me e me mostrou
o quanto é fiel.

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,
Deu-me 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!

Deu-me 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.
Levantou-me, da morte me livrou.
É só por Jesus que vivo estou!

O sol canta a Ti louvor.
O universo o exalta.
A liberdade cantarei
Porque vivo estou!

Nós somos teu povo.
Fomos escolhidos pra brilhar a tua luz,
Mudar a história.
Em nossos corações
Arde a chama da tua paixão.

Um só corpo, um só coração,
Um só desejo de ser tuas mãos.

Nada poderá parar!
Pois em Ti nós somos um.
Tua cruz vamos levar por onde for.
Cristo, Rei, o mundo Te conhecerá.
Vamos espalhar tua salvação.

Nós somos teu povo.
Eis-nos aqui!
Somos um em Ti.

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.

Amai-vos uns aos outros.Sujeitai-vos uns aos outros.
Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos.

Temos um lugar no coração de Deus.
Importa que Ele cresça e eu diminua.

Eu quero servir aos meus irmãos assim como Jesus.
Temos que ser um como o Pai em Cristo é.

Temos que ser um, pra que o mundo creia que o Pai O enviou.

Amai-vos uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros.
Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos.

Temos um lugar no coração de Deus.
Importa que Ele cresça e eu diminua.

Eu quero servir aos meus irmãos assim como Jesus.
Temos que ser um como o Pai em Cristo é.

Temos que ser um, pra que o mundo creia que o Pai O enviou.

Eu não tenho que andar ansioso
se vou ter o que comer ou vestir
se o Senhor veste os lírios do campo,
o que mais não fará por mim?

Eu não tenho que andar preocupado
com os cuidados e males do amanhã,
pois até aqui o Senhor me sustentou.

Confiarei em Ti, Senhor,
minha esperança está em Ti,
não há maior prazer do que saber
que o meu Deus cuida de mim.

Meu futuro está seguro em suas mãos,
não importa a circunstância
permanecerei firmado nas promessas
que o Senhor me fez.
Confiarei em Ti (x5)


