Informativo
ANIVERSARIANTES: 04- Carla Jurumenha
Malaquias, Felipe Israel Marques da Silva,
Jesse Farias Ferreira, Nilzete dos Santos
Camargos; 05- Elias Monteiro de Oliveira,
Sônia Maria Rodrigues de Araújo, Pr. Ivani
de Oliveira Guerra; 07- Claudiane de Moraes
Souza Ferreira; 08- Hellen Ruthe Farias
Menezes; 09- Bruno Lima do Nascimento,
Carlene Fonseca Souza Martins, Célia Beatriz
Simões de Carlantonio, Elias Vicente de
Oliveira, Lucas Gomes Silva. Aniversário de
Casamento: 08- Daniel Ferreira e Claudiane
Ferreira. 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)
CORO MASCULINO: ensaio hoje, às 15h,
visando participação hoje à noite e viagem à
Cristalina dia 16/11.
CULTO DE QUARTA: venha participar
conosco dos cultos nas quartas-feiras. Tem
sido uma oportunidade de aprendizado para
o seu crescimento e desenvolvimento
espiritual.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

PROJETO GABU: dia 06/11, quarta-feira,
após o culto de oração, reunião com a Comissão do Projeto Gabu. Sua presença é muito
importante.
CULTOS NOS LARES: ocorrem no dia 07/11,
às 20h, cultos nos seguintes lares:
(1)Nova Colina. Líder: Pr. Eli Alves.
(2) José Luciano (Lago Oeste). Líder: Valdivino M.
(3) Ana Cristina (Qd.06). Líder: Mateus Chaveiro.
(4) Paulo de Tarso (SBR II). Líder: Pr. Washington L.
(5)Valmi Vieira (Mini-Chácara). Líder: Elizeu M.
(6) Naiara Pinheiro (St. de Mansões). Líder: Israel B.
(7) Maria Alves (Qd 05). Líder: Norma Ferreira.
(8) Eufrosina (RK) . Líder: Rosana Pessoa.
(10) Josineide (Cond. Vila Verde). Líder: Pr. Jeremias .
(11)Marcos (Pão de Sal). Líder: Ivone Naves.
(12) Leonardo P. ( Imp. dos Nobres). Líder: Paulo José.

Leitura Bíblica da Semana
Ezequiel
Ezequiel
Ezequiel
Ezequiel
Ezequiel
Ezequiel
Ezequiel

10:1-11:26
12:1-14:11
14:12-16:42
16:43-17:24
18:1-19:14
20:1-49
21:1-22:31

Hebreus 6:1-20
Hebreus 7:1-17
Hebreus 7:18-28
Hebreus 8:1-13
Hebreus 9:1-10
Hebreus 9:11-28
Hebreus 10:1-17

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

105:16-36
105:37-45
106:1-12
106:13-31
106:32-48
107:1-43
108:1-13

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

27:1-2
27:3
27:4-6
27:7-9
27:10
27:11
27:12

Escala de Serviços
Neste Domingo, 03/10
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil G:
¨Culto Infantil P:
¨Diáconos:
¨Informática:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Operador de Áudio:
¨Recepção:
¨Segurança:

No Próximo Domingo, 10/11

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

Daniel F. e Jefferson G.
Andreia Santos.
Marilza.
Tânia F. e Alessandra.
Patrícia e Maria Clara.
Edson e Maria Consuelo.
Lorena, Norton e Camylla.
Betânya e Sebastião Junior.
Paulo Lôbo e Daniel F.
Álisson.
Nadir Vieira e Valmi.
Paulo Lôbo, Adalberto Alves,
Antonio Cruz e Francisco Chaga.

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
89% r e a l i za d o

0%

01 a 31/10/13

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

MCA: chá das amigas no dia 09/11, às 15h,
na casa da Irmã Eufrosina (Cond. RK).

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!
04-Segunda
05-Terça
06-Quarta
07-Quinta
08-Sexta
09-Sábado
10-Domingo

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

DIA BATISTA DE ORAÇÃO MUNDIAL :
no dia 04/11 nos uniremos ao Mundo em
oração. Venha fazer parte deste grande
exército. Horários: 7h30, 9h, 10h30, 15h,
16h30 e 19h30. Participem.

100 %
do orçado

Boletim

Dominical

 PASTORAL

Ano XXXII - Nº 45

Unidade é fruto do perdão
O Espírito Santo de Deus há de nos dar a convicção espiritual necessária para
o convencimento de que, a unidade que deve permear o nosso meio, também é fruto do
perdão que precisamos liberar e receber entre os irmãos. Somos humanos, reunidos em
grupos que interagem, com real possibilidade de afetar positiva e negativamente nossos
relacionamentos.
Muito temos ouvido sobre unidade. Por certo, vamos mudar de idéia, acreditando
nesse principio bíblico da oração de Jesus. Logo, vamos admitir que a unidade é força
propulsora para a existência da igreja. Daí, vamos permitir que o Espírito Santo gere essa
força em nós.
O que esperamos ver não vai acontecer por acaso. Exige que alguns passos
sejam dados na direção almejada. O nosso alvo é a unidade. Esse processo chamado
unidade, começa com o abrir dos nossos corações para uma profunda sensibilidade ao
perdão.
O perdão é o caminho inverso de quando afetamos negativamente os nossos
relacionamentos. Isso representa uma determinação de seguir o princípio e a prática de
reger cada um a sua própria vida com o ensino de Jesus. “Porque, se perdoardes aos
homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará”.
O coração humano tem facilidade para guardar ressentimentos, mágoas,
vingança por uma ofensa recebida. No entanto, o coração do crente precisa ser perdoador,
antes mesmo de ir à presença de Deus pedir que lhe perdoe assim como tem perdoado os
seus devedores. O pedido de perdão é proporcional ao perdão dispensado.
A Bíblia ensina que a ofensa no coração afasta o crente de Deus e também,
afasta uns dos outros. Isso significa rompimento nos relacionamentos. É engano pensar
que você está bem no relacionamento com Deus, mas negligencia, ignora o
relacionamento com outros irmãos.
Onde há o perdão entre as pessoas, o egoísmo toma a forma de generosidade.
A vaidade perde a força e a compaixão se evidencia. O imperioso ego é substituído pelo
altruísmo. Será notável que o foco que trago sobre “mim”, estará iluminando sobre
“nós”. Daí, a unidade se estabelece.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Sobradinho, 03 de novembro de 2013.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min

Processional
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação
Prelúdio

Instrumental

Ministério de Comunicação
Instrumental

“A benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã.
Grande é a tua fidelidade.” (Lm 3.22-23)

Oração de Intercessão pelo culto
Cânticos
“Santo! Santo! Santo!” HCC 02 e “Deus Cuida de Mim”
Momento de Oração
1. Gratidão pelos cuidados de Deus para conosco.
2. Gratidão pela preservação das nossas vidas.
3. Pelo conforto e consolo de pessoas, cujos corações, estão em sofrimento.

Leitura Bíblica
Participação Musical
Leitura Bíblica
TODOS:

João 17.20-23
Alex Lima André
Sl 44.1-3, Êx 14.14, Sl 91.14-15, Sl 46.10-11

Ó Deus, ouvimos com nossos próprios ouvidos, pois nossos pais nos contaram
os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos passados. Com tua própria mão
expulsaste as nações para estabelecê-los; oprimiste os povos e deste espaço para
nossos pais. E não foi pela espada que conquistaram a terra, nem foi a força deles
que os salvou, mas sim a tua destra e teu braço e a luz do teu rosto, porque te
agradaste deles.

Processional
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação
Prelúdio

Noite - 19h

Instrumental
Ministério de Comunicação
Instrumental

“Ó Senhor, ouve; ó Senhor, perdoa; ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor a Ti mesmo,
ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome ”. (Daniel 9.19)

Oração de Intercessão pelo culto
Cântico
“Alegrei-me quando disseram” “A Começar em Mim” e “Alto Preço”
Oração
Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical
Coro Masculino
Momento de Intercessão
1. Capacita-nos a perdoar.
2. Livra o nosso coração do ressentimento e amargura.
3. Restabelece o nosso relacionamento com o Senhor e com o nosso irmão.

Participação Musical
Leitura Bíblica

Coro Masculino
Salmos 51.1-2; 4,6; 10,12,17

TODOS:

Ó Deus, compadece-te de mim segundo teu amor; apaga minhas transgressões,
por tuas grandes misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e
purifica-me do meu pecado.

MULHERES:

Pequei contra Ti e contra Ti somente e fiz o que é mau diante dos teus olhos, por
isso tua setença é justa e teu julgamento é puro.

DIRIGENTE: O Senhor guerreará por vós. Por isso, acalmai-vos.

DIRIGENTE:

Tu desejas que a verdade esteja no íntimo; no coração me ensinas a sabedoria.

MULHERES: Porque tanto me amou, eu o livrarei; eu o colocarei a salvo, pois conhece o meu
nome.

JUVENTUDE: Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável.

HOMENS:

Quando ele me invocar, eu lhe responderei; na sua angústia estarei com ele, eu o
livrarei e o honrarei.

TODOS:

Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus; sou exaltado entre as nações, sou exaltado
na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é nosso refúgio.

Consagração de Dízimos e Ofertas “Que Segurança! Sou de Jesus!” HCC 417
Mensagem
Pr. Samuel da Silva Soares
Hino Congregacional
“Tú és Fiel Senhor” HCC 25
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.
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.

Oração
Poslúdio

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

Instrumental

HOMENS:

Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito obediente.

TODOS:

Sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado; ó Deus, tu não desprezarás
o coração quebrantado e arrependido.

Oração de dedicação ao Culto Infantil
Cântico
Texto Bíblico

(Crianças de 04 a 07 anos)
“Flua em mim Senhor”
Mateus 6.12

“E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores.”

Mensagem
“A unidade é fruto do perdão”
Pr. Washington Luiz da Silva
Hino Congregacional
“Se Sofrimentos Eu Causei, Senhor” HCC 280
1- Se sofrimentos eu causei, Senhor;
Se o meu exemplo fez alguém cair;
se em teus caminhos eu não quis andar,
perdão, Senhor!
2- Se vão e fútil foi o meu falar;
se a meu irmão não demonstrei amor;
se ao sofredor não estendi a mão,
perdão, Senhor!

Oração
Poslúdio

3- Se indiferente foi o meu viver;
tranqüilo, calmo, sem lutar por ti,
devendo estar mui firme no labor,
perdão, Senhor!
4- Escuta, ó Deus, a minha petição,
e vem livrar-me de incertezas mil.
Transforma este pobre pecador.
Amém, Senhor!

Instrumental

Manhã - 10h25min
“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.

“Deus Cuida de Mim”
Eu preciso aprender um pouco aqui.
Eu preciso aprender um pouco ali.
Eu preciso aprender mais de Deus,
porque ele é quem cuida de mim.
Se uma porta se fecha aqui
outras portas se abrem ali.
Eu preciso aprender mais de Deus
porque ele é quem cuida de mim,
Deus cuida de mim.

Se na vida não tens direção
é preciso tomar decisão.
Eu sei que existe alguém que me ama
Ele quer me dar a mão.
Se uma porta se fecha aqui
outras portas se abrem ali.
Eu preciso aprender mais de Deus
porque ele é quem cuida de mim,
Deus cuida de mim.

Deus cuida de mim, na sombra das suas asas Deus cuida de mim, eu amo a sua casa
E não ando sozinho não estou sozinho, pois sei: Deus cuida de mim.
Deus cuida de mim, na sombra das suas asas Deus cuida de mim, eu amo a sua casa,
e não ando sozinho não estou sozinho, pois sei: Deus cuida de mim.

“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.

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.

“Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor”
É bom saber que Cristo está neste lugar. Pra transformar sua tristeza em alegria.
Pois o meu prazer é estar na lei do Senhor. E na sua lei meditar noite e dia.
Os que habitam em sua casa são bem-aventurados. Louvam-te perpetuamente.
Alegrei-me quando disseram:
Vamos para casa do Senhor (2x)
Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus, ao seu lado, irmão.
Bem unidos, sem brechas, no mesmo amor transbordando da glória do Senhor.

“A Começar em Mim”
A começar em mim, quebra corações pra que sejamos todos um como tu és em nós.
Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão;
Para que teu corpo cresça assim: rumo à perfeição.

“Alto Preço”
Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão.
Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós.
E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui,
Que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor.
E por mais que as trevas militem e nos tentem separar,
Com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar.
E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor.
Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor.

“Flua em Mim Senhor”
Flua em Mim Senhor a tua graça,
Flua em Mim Senhor o teu amor,
Flua em Mim Senhor a tua vida,
Flua em Mim Senhor o teu perdão.

3- Sempre vivendo em seu grande amor,
me regozijo em meu Salvador.
Esperançoso, vivo na luz,
pela bondade de meu Jesus.

“Tu és Fiel Senhor” HCC 25
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.

Noite - 19h

Para te adorar e declarar o meu amor.
Para te coroar meu Rei,
Senhor da minha vida.

{

bis

“Se Sofrimentos Eu Causei, Senhor”

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!

1- Se sofrimentos eu causei, Senhor;
Se o meu exemplo fez alguém cair;
se em teus caminhos eu não quis andar,
perdão, Senhor!

3- Se indiferente foi o meu viver;
tranqüilo, calmo, sem lutar por ti,
devendo estar mui firme no labor,
perdão, Senhor!

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

2- Se vão e fútil foi o meu falar;
se a meu irmão não demonstrei amor;
se ao sofredor não estendi a mão,
perdão, Senhor!

4- Escuta, ó Deus, a minha petição,
e vem livrar-me de incertezas mil.
Transforma este pobre pecador.
Amém, Senhor!

