Informativo

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ANIVERSARIANTES: 25- Aldamas Lima,
Davi Marques Darold; 26 Álisson do
Nascimento Braga; 27- Euclides Ferreira de
Cravalho Júnior, Anna Victória Rocha Santos;
30- Euza Vieira da Silva. Parabéns!

ANIVERSÁRIO PIBS: nos dias 6,7,8 de
dezembro, ocorrerão as festividades de
Aniversário da nossa igreja. O orador será o
Pr. Josué Salgado.

CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS: o culto
de quarta-feira dia 27/11/, será transferido para
o dia 28/11/13, quando realizaremos o culto
alusivo ao dia de Ação de Graças. Participe.

ÁGAPE DE NATAL: dia 21/12, às 20h, na
quadra de esportes será o nosso jantar “Ágape de Natal”. Participe desse momento
de confraternização.

DIA DE CONVIVÊNCIA: dia 30/11, sábado. Local: Chácara Caetano de Jesus, Estrada
que vai para Planaltina-GO. Investimento: para
nossas crianças: de 0 a 5 anos gratuito. De 6 a
12 anos R$ 6,00 e a partir de 13 anos R$ 8,00.
Marque na sua agenda! Informações e inscrições com a equipe da comunhão.

MUSICAL DE NATAL: o coro infantil estará
apresentando o Musical de Natal - A história
de Jesus, no dia 15/12, ás 19h. Convide
visitantes e familiares.

ORDENAÇÃO: Confirmando a aprovação
do concílio de Mateus Chaveiro a ordenação
ocorrerá no dia 30/11 às 20h na PIBS. O
Orador será o Pr. Nilton Antonio de Souza.
CULTO INFANTIL: o culto infantil de 1 a 3
anos convida a fazer parte da equipe de 2014
professores e adolescentes para serem
auxiliares. Estamos estudando na nossa sala
o seguinte Tema: “Deus enviou seu filho,
Jesus.” Traga seu filho de 1 a 3 anos para
participar. Todos os domingos de novembro
a dezembro às 19h.

CULTOS NOS LARES: ocorrem no dia 27/11,
às 20h, cultos nos seguintes lares:
(1) Nova Colina. Líder: Pr. Eli Alves.
(2) Francisca S. (SBR II). Líder: Valdivino M.
(3) Ana Bolças (Qd. 09). Líder: Mateus Chaveiro
(4) Roberta Silva. (St. de Mansões). Líder: Elizeu M.
(5) Deusanira. (St. de Mansões). Líder: Israel B.
(6) Claudiane (Qd. 07). Lider: Norma Ferreira
(7) Edson. (RK). Líder: Rosana Pessoa .
(8) Paulo Lôbo (Cond. Viv.Alv. 2). Líder: Pr. Jeremias.
(9) Consuelo ( Qd. 11). Líder: Sinval.
(10) Cleuza Brito (Fercal). Líder: Cleuza Brito.
(11) Silvania ( Imp. dos Nobres). Líder: Paulo José.

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
25-Segunda
26-Terça
27-Quarta
28-Quinta
29-Sexta
30-Sábado
01-Domingo

Daniel 1:1-2:23
Daniel 2:24-3:30
Daniel 4:1-37
Daniel 5:1-31
Daniel 6:1-28
Daniel 7:1-28
Daniel 8:1-27

Tiago 5:1-20
1 Pedro 1:1-12
1 Pedro 1:13-2:10
2 Pedro 2:1-22
2 Pedro 3:1-18
1 João 1:1-10
1 João 2:1-17

Salmos
Salmos
Salmos
Salmos
Salmos
Salmos
Salmos

119:1-16
119:17-32
119:33-48
119:113-128
119:129-152
119:153-176
120:1-7

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

28:6-7
28:8-10
28:11
28:19-20
28:21-22
28:23-24
28:25-26

Escala de Serviços
Neste Domingo, 24/10

No Próximo Domingo, 01/12

¨Assessoria Culto:
Valmi e Valdivino M.
Wellington S. e Josi Sobral.
¨Assessoria EBD:
Maristela.
Edina Gadelha.
¨Berçário 1:
Marinalva.
Dinalva.
¨Culto Infantil 4 a 7: Edna e Sara,
Tânia F. e Mariana,
Elisa e Aninha.
Edi e Maria Clara.
¨Culto Infantil 1 a 3: Rejaine, Fernanda e Maria Eduarda. Viviane, Kátia e Mariana.
¨Diáconos:
Rosiléia e Maria Alves.
Catarina e Queomides.
¨Informática:
Claudio,Joseane e Norton.
Valdivino, Ricardo e Joseane.
¨Introdução:
Dinalva N. e Márcia Tim.
Guilherme M. e Paulo José.
¨Motoristas:
Queomides e Alessandro.
Samuel Mendes e Daniel F.
¨Operador de Áudio: Álisson.
Jonatas.
¨Recepção:
Olinda e Welida.
Gléslia e Tania Souza.
¨Segurança:
Sebastião Jr, Paulo de Tarso,
Edurdo A., Cleson,
Elias Vital e Marcelo M.
Paulo José.

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 - NOVEMBRO- 2013
66% r e a l i za d o

0%

01 a 17/11/13

100 %
do orçado

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

 PASTORAL

Ano XXXII - Nº 48

Semeando a semente da unidade
Nos cultos nos lares se têm estudado sobre a unidade na igreja. Da Parábola do
trigo e do joio, de Mateus 13, extraímos uma aplicação para a unidade que esperamos ter
e os possíveis confrontos que teremos para nos impedir de vivermos em união.
Uma igreja unida glorifica a Deus e projeta o nome de Jesus como Salvador e
Senhor. Para isso, Jesus orou. A unidade é um bem a ser semeado e não vamos colhê-la,
sem que a plantemos. Ela é fruto de trabalho e devemos levar em conta duas coisas:
Primeiro: cada crente é um semeador, em todos os aspectos, do reino de Deus.
Segundo: o inimigo será um implacável obstáculo e de grande resistência, a ser enfrentado.
A unidade na igreja será alvo da investida maligna e a razão é o peso espiritual
que a unidade proporciona, como: elevar os crentes a uma alegria contagiante; criar
interesses mútuos; mais pessoas servindo na igreja; mais santidade; mais pregação da
Palavra; mais vidas glorificando a Deus. Esses fatos não agradam ao governo das trevas.
O inimigo é um problema mais sério do que imaginamos. No presente momento
estamos vivendo uma alegria pelo que estamos buscando. Aparentemente tudo está
bem e sob controle. Na parábola, quando tudo estava sob controle, o inimigo veio e
semeou a erva daninha no meio da boa semente, pondo a colheita em risco de perder.
As ocorrências dessa parábola se aplicam ao nosso trabalho pela unidade na
igreja. Estamos arando para plantar essa semente, cujos frutos trazem benefícios entre
nós. Porém, não estamos isentos das estratégias malignas para destruir o plano de Deus
entre nós.
O inimigo vai usar o velho homem, a mentira, a ira, palavras ferinas e torpes,
raízes de amargura, intolerância, insensatez, altivez e outras situações para arruinar o
meio cristão em que vivemos.
O trabalho por semear a unidade continua e teremos muitos resultados. Não
será uma tarefa fácil, porque o adversário milita o tempo todo. Porém, temos o Senhor da
obra nos impulsionando a plantar em nossa lavoura e regarmos a semente da unidade
com lágrimas, oração e dedicação. Prossigamos, semeando a semente da unidade!
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

Sobradinho, 24 de novembro de 2013.

ORDEM DOS CULTOS
Processional

Manhã - 10h25min

Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Ministério de Comunicação

Prelúdio
Instrumental
“Porque o Senhor é bom; a sua benignidade dura para sempre e a sua fidelidade de
geração em geração.” (Salmos 100.5)
Oração de Intercessão pelo culto
“A Ti, Ó Deus” HCC 08 e “Quero Louvar-te”

EXPEDIENTE

Oração de Intercessão pelo culto
Cântico

“Adoramos o Cordeiro” “Ao que é Digno” e “Salmo 34”

Oração

Visitantes, Bens e Vidas

Salmos 101
“Cristo Satisfaz” CC 395

“Cristo Satisfaz Minha Alma” CC 452
2- Cristo satisfaz minha alma,
pois que me livrou do mal.
Quero sempre obedecer-lhe,
sendo mais e mais leal.

Gideonitas
Sl 148.13; 11.1; 146.1-2; 150.2; 150.6

CONGREGAÇÃO: Louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado; a sua
majestade está acima da terra e dos céus.
MÚSICOS:

Louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na assembléia dos
justos e na congregação.

DIRIGENTE:

Aleluia! Louve, ó minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor por toda a minha
vida; cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver.

HOMENS:

Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu poderoso
firmamento.

MULHERES:

Louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de
sua grandeza!

TODOS:

Tudo o que tem vida louve o Senhor! Aleluia!

Canto Congregacional

3- Quando os dias se findarem,
e meu Deus me receber,
“Satisfeito estou contigo”,
ouvirei Jesus dizer.

“Essência do Meu Louvor”

Oração de dedicação ao Culto Infantil
Participação Musical

“Pai Nosso”

Recitativo Bíblico

(Crianças de 04 a 07 anos)
Marília Cardoso
Mateus 6.13b

“Porque teu é o reino e o poder, e a glória, para sempre. Amém”.

Mensagem
Hino Congregacional

Oração e Bênção
Poslúdio

Gideonitas

Leitura Bíblica

Momento de Oração
1. Agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas.
2. Agradecer a Deus pela salvação em Cristo e o nosso ajuntamento na PIBS.
3. Suplicar a Deus pela salvação da cidade de Sobradinho.

Cristo satisfaz, Cristo satisfaz,
satisfaz completamente.
Meu mais puro ideal,
inspirado pela cruz,
é servir e honrar o bom Jesus.

Instrumental

“Bendize, ó minha alma, ao Senhor e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize,
ó minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios.” (Salmos 103.1-2)

Participação Musical

ENCERRAMENTO

1- Cristo satisfaz minha alma,
pois em meu lugar sofreu.
Vida, paz e liberdade,
plena salvação me deu.

Prelúdio

1. Agradecemos a Deus pelos músicos da PIBS.
2. Suplicamos pelo derpertamento musical de pessoas na igreja.
3. Intercedemos pela salvação dos músicos da cidade.

1 - Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão Auxiliar de Exame de Contas.
2- Parecer da Comissão de Membros

Consagração de Dízimos e Ofertas

Ministério de Comunicação

Momento de Oração

ORDEM DO DIA

Leitura Bíblica

Igreja em Ação

Participação Musical

Leitura e Aprovação da Ata Anterior.

Hino Congregacional

Instrumental

Saudações e Boas Vindas

Igreja em Ação

Cânticos

Noite - 19h

Processional

“Três Louvores”

Pr. Washington Luiz da Silva
“Grandioso és Tu” HCC 52

Oração
Instrumental

Poslúdio

Instrumental

Noite - 19h

Manhã - 10h25min

“Adoramos o Cordeiro”

“A Ti, Ó Deus” HCC 08
1- A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor,
eterno Pai, supremo benfeitor,
nós, os teus servos, vimos dar louvor.
Aleluia! Aleluia!
2- A Ti, Deus Filho, Salvador Jesus,
da graça a fonte, da verdade a luz,
por teu amor, medido pela cruz,
Aleluia! Aleluia!

3- A Ti, ó Deus real Consolador,
Divino fogo santificador,
que nos anima e nos acende o amor,
Aleluia! Aleluia!

As aves do céu cantam para Ti,
As feras do campo refletem teu poder,
Quero cantar, quero levantar
As minhas mãos a Ti.

o
o
o
o

Cordeiro. Adoramos o Rei dos reis.
Cordeiro. Adoramos o Rei.
Cordeiro. Adoramos o Rei dos reis.
Cordeiro. Adoramos o Rei.
Com nossas mãos levantadas Rendemos louvor
Com nossas mãos levantadas nos regozijamos
Com nossas mãos levantadas ao céu nós dizemos ao mundo
Que amamos o nosso Rei

4- A Ti, Deus trino, poderoso Deus,
que estás presente sempre junto aos teus,
a ministrar as bênçãos lá dos céus,
Aleluia! Aleluia!

O, O, O...Nós amamos o nosso Rei.

“Quero Louvar-te”
1- Quero louvar-te, sempre mais e mais;
Quero louvar-te, sempre mais e mais;
Buscar o teu querer,
Tua graça conhecer,
Quero louvar-te.

Adoramos
Adoramos
Adoramos
Adoramos

2- Quero amar-te, sempre mais e mais;
Quero amar-te, sempre mais e mais;
Buscar o teu querer,
Tua graça conhecer,
Quero amar-te.
3- Quero servir-te, sempre mais e mais;
Quero servir-te, sempre mais e mais;
Buscar o teu querer,
Tua graça conhecer,
Quero servir-te.

“Ao que é Digno”
Ao que é digno de receber a glória,
ao que é digno de receber o louvor,
ao que é digno de receber a glória,
ao que é digno de receber o louvor,

Levantemos nossas mãos e adoremos
a Jesus, cordeiro de Glória.
Exaltemos Sua incomparável majestade.
Ao que vive pra sempre, ao grande Eu Sou a Jesus.

“Salmo 34”
Em todo tempo eu louvarei ao Senhor,
Sempre estará nos meus lábios o seu louvor.
Em todo tempo eu louvarei ao Senhor,
sempre estará nos meus lábios o seu louvor.

Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo
E, todos à uma, lhe exaltemos o nome.
Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo
e todos à uma, lhe exaltemos o nome.

Alegrar-se-á no Senhor a minh'alma. (2X)

Seu glorioso nome! (2X)

“Cristo Satisfaz” CC 395
1- Riquezas não preciso ter,
Mas, sim, celeste bem;
Nem falsa paz ou vão prazer,
Porquanto o crente tem
Eterno gozo no Senhor,
Por desfrutar o seu amor.
Com Cristo estou contente,
Ele me satisfaz;
Com esse amor do Salvador,
Agora estou contente. (bis)

2- Do mundo as honras para mim
Perderam seu valor;
Já tenho a paz divina, enfim,
Servindo ao meu Senhor.
Terei meu gozo principal
Ao vê-lo em glória triunfal.
3- Até que esteja lá no céu,
Aonde Cristo entrou,
E veja a face já sem véu
De quem me resgatou,
Desejo só aqui viver
De um modo que lhe dê prazer.

“Cirsto Satisfaz Minha Alma” CC 452
1- Cristo satisfaz minha alma,
pois em meu lugar sofreu.
Vida, paz e liberdade,
plena salvação me deu.

2- Cristo satisfaz minha alma,
pois que me livrou do mal.
Quero sempre obedecer-lhe,
sendo mais e mais leal.

Cristo satisfaz, Cristo satisfaz,
satisfaz completamente.
Meu mais puro ideal,
inspirado pela cruz,
é servir e honrar o bom Jesus.

3- Quando os dias se findarem,
e meu Deus me receber,
“Satisfeito estou contigo”,
ouvirei Jesus dizer.

“Essência do Meu Louvor”
Quando o som se vai, tudo se desfaz, eu me achego a Ti,
Para dar-te, ó Deus, algo de valor, que alegre a Ti,
Dar-te -hei mais que uma canção, pois a música em si, não é o que queres de mim.
Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração.
Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor.
Perdão, Senhor é o que mais quero, és o meu Redentor e a essência do meu louvor.
Não sei explicar teu grandioso amor, Tu mereces mais.
Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu, minha vida dou.

“Grandioso és Tu” HCC 52
3- Quando eu medito em teu amor tão grande,
1- Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado,
que ofereceu teu filho sobre o altar,
contemplo a tua imensa criação
maravilhado e agradecido venho
- o céu e a terra, os vastos oceanos também a minha vida te ofertar.
fico a pensar em tua perfeição.
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!"
2- Ao caminhar nas matas e florestas,
4- E quando, enfim, Jesus vier em glória
e ao lar celeste então me transportar,
escuto as aves todas a cantar;
olhando os montes, vales e campinas,
adorarei, prostrado e para sempre:
em tudo vejo o teu poder sem par.
"Grandioso és tu, meu Deus!", hei de cantar.

