Informativo
ANIVERSARIANTES: 10- Luís Bueno
Patrício, Áurea do Nascimento Braga; 12Anna Paula Dias Batista Chaveiro, Vanessa
Herrera Silva; 15- Felipe Machado Soares;
16- Marinalva da Costa Porto. Aniversário
de Casamento: 11- Norton e Robertina; 13Neuzanira da Silva e Israel Batista. 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)
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 irmã Telma Matos e equipe.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

CULTOS NOS LARES: ocorrem no dia 14/11,
às 20h, cultos nos seguintes lares:
(1) Nova Colina. Líder: Pr. Eli Alves.
(2) Luiz e Neuza (Qd.13). Líder: Valdivino M.
(3) Gléslia e Clarisse (SBR II). Líder: Mateus C.
(4) Márcia G. (St. de Mansões). Líder: Elizeu M.
(5) Adelmo e Magali (St. de Mansões). Líder: Israel B.
(6) Cleonice (Qd. 02). Norma Ferreira
(7) Fabiano e Lourdes (RK). Líder:Rosana Pessoa .
(8) Pr. Nilson (Cond. Bem Estar) . Líder: Pr. Jeremias.
(9) Elias Monteiro ( Qd.01). Líder: Paulo José.
ÁGAPE DE NATAL: dia 21/12, às 20h, na
quadra de esportes será o nosso jantar “Ágape de Natal”. Participe desse momento
de confraternização.

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
11-Segunda
12-Terça
13-Quarta
14-Quinta
15-Sexta
16-Sábado
17-Domingo

Ezequiel
Ezequiel
Ezequiel
Ezequiel
Ezequiel
Ezequiel
Ezequiel

23:1-49
24:1-26:21
27:1-28:26
29:1-30:26
31:1-32:32
33:1-34:31
35:1-36:38

Hebreus 10:18-39
Hebreus 11:1-16
Hebreus 11:17-31
Hebreus 11:32-12:13
Hebreus 12:14-29
Hebreus 13:1-25
Tiago 1:1-18

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

109:1-31
110:1-7
111:1-10
112:1-10
113:1-114:8
115:1-18
116:1-19

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

27:13
27:14
27:15-16
27:17
27:18-20
27:21-22
27:23-27

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, 10/10

No Próximo Domingo, 17/11

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 C.

Sinval Lima e Paulo Lôbo.
Karina Mondianne.
Ana Freitas.
Eunice e Rute.
Marinalva e Anna Júlia.
Valdivino e Ivone.
Valdivino, Ricardo e Mayara.
Magali S. e Paulo de Tarso.
Israel e Alex Pinheiro.
Jesse.
Sebastião Calácia e Ana Freitas.
Deraldo, Elias Monteiro,
Alex Maracaipe e Rafael Herbert.

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
27% r e a l i za d o

0%

01 a 03/11/13

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

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

100 %
do orçado

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 46

Consertando as Redes
Trago a expressão “consertando as redes” de Mateus 4.21, quando Jesus viu
os dois irmãos, Tiago e João, no barco, com o seu pai Zebedeu consertando as redes;
e os chamou. Por certo, aqueles homens tinham terminado uma pesca bem sucedida e
precisavam lavar as redes e consertar os estragos que, inevitavelmente, aconteceram.
O termo no infinitivo grego é katartizo, uma linguagem usada pelos cirurgiões,
que significa “restaurar com habilidade”. É um trabalho de reconstrução no corpo, com
perícia profissional, de maneira a não causar maior dano. Essa informação leva-nos a
entender o reajustamento de uma lesão no corpo.
Isso tem a ver com o que Paulo diz aos irmãos em I Co 1.10 – “antes sejais
inteiramente unidos”. Ser inteiramente unido é ter passado pela experiência do “katartizo”.
Peças que foram quebradas ou rasgadas por alguém, agora, são reajustadas formando
uma nova peça: inteira e unida. E a alegria de um corpo inteiramente ajustado e unido
pelo auxílio de todas as juntas.
Muitos são os conflitos internos e externos que confrontam a unidade da
igreja. Quando Paulo escreve aos irmãos em Corinto, aquela comunidade cristã estava
esfacelada pelas dissensões. As facções haviam produzido muitos rasgões na comunhão
da igreja, semelhante, a uma peça de pano que sofreu significativas roturas.
Os conflitos podem ter origem de um ato impensado. Contudo, representam a
falta de respeito com a unidade que agrega valores entre os irmãos; eles acabam rasgando
esse pano, destruindo esse tecido da harmonia que caracteriza a igreja que Jesus falou
que está edificando, cuja unidade revela ao mundo, Cristo, o Salvador e Senhor.
Consertar as redes significa sentar para lavar, tirar o cisco que está emaranhado,
misturado desordenadamente, enredando os relacionamentos em embaraços e
complicações que resultam em estragos irreparáveis. Também inclui nessa tarefa de
reparação, o katartizo, ou seja, consertar o que está errado, para reconstruir outra vez
os relacionamentos.
Por onde começar? Comece resolvendo os seus conflitos em sua casa. Depois,
chegue à igreja. Peça perdão e libere perdão. A única coisa que não pode deixar de fazer
é dar o seu primeiro passo pela unidade da igreja. Então, comece a consertar a sua rede!
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva

Sobradinho, 10 de novembro de 2013.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min

Processional
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação
Prelúdio

Instrumental

Ministério de Comunicação
Instrumental

“E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele
que por eles morreu e ressuscitou.” (II Coríntios 5.15)

Oração de Intercessão pelo culto
Cânticos
“Louvar-te-ei com Meu Serviço” e “Consagração”
Momento de Oração
1. De gratidão pela vida dos diáconos e suas famílias.
2. Pelo Ministério Diaconal, para que seja uma bênção em referência positiva, espiritual
e moral na igreja.
3. Para que os diáconos sejam usados como instrumentos de unidade na igreja.

Participação Musical
Leitura Bíblica

Renato Bibas
João 13.34-35; 15.4-5

DIRIGENTE: Eu vos dou um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros; assim como eu
vos amei, que também vos ameis uns aos outros.
TODOS:

Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.

Noite - 19h
Processional

Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação

Prelúdio
Instrumental
“Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração.”
(Jeremias 29.13)
Oração de Intercessão pelo culto
Cântico

“Quero Te Louvar” “Reina em Mim” e “Oferta de Amor”

Oração

Visitantes, Bens e Vidas

Participação Musical

Eu sou a videira; vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá
muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer.

Consagração de Dízimos e Ofertas
Mensagem
Hino Congregacional
1- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
satisfeito, abençoado;
proclamando do meu Rei a salvação,
no serviço do meu Rei.

“Ó Senhor, Vem me Dirigir” HCC 4212
Pr. Nilson Pereira de Moura
“No Serviço do Meu Rei” HCC 491
3- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
jubiloso, consagrado.
Ao seu lado desafio todo mal,
no serviço do meu Rei.

2- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
4- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
obediente, corajoso;
vitorioso, decidido.
na tristeza ou na alegria sei sorrir,
Quanto tenho, no serviço gastarei,
no serviço do meu Rei.
no serviço do meu Rei.
No serviço do meu Rei
minha vida empregarei.
Gozo, paz, felicidade
tem quem serve a meu bom Rei.

Oração
Poslúdio

Naiara Farias

Momento de Intercessão
1. Pelo perdão dos nossos pecados.
2. Pela pureza da nossa vida cristã.
3. Pela santificação e consagração das nossas vidas.
Participação Musical
Leitura Bíblica

Naiara Farias

Salmo 1.1-2; Colossensses 3.1-3

TODOS:

Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos
escarnecedores; antes tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita
dia e noite.

DIRIGENTE:

Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas
que são de cima, onde Cristo está, assentado à destra de Deus.

DIÁCONOS: Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si
mesmo, se não permanecer na videira; assim também vós, se não permanecerdes
em mim.
TODOS:

Ministério de Comunicação

:
HOMENS:

Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra;

TODOS:

Porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus.

Oração de dedicação ao Culto Infantil
Cântico

(Crianças de 04 a 07 anos)
“Vem Derrama a Paz”

Texto Bíblico

Mateus 6.13

“E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal.”
Mensagem “A unidade é fruto de santificação” Pr. Washington Luiz da Silva
Hino Congregacional

“Filhos da Luz” HCC 390

Oração
Instrumental

Poslúdio

Instrumental

Noite - 19h

Manhã - 10h25min
“Louvar-Te-Ei com Meu Serviço”
Ó Jesus, eu quero tanto te servir aqui Senhor
Com a vida, com meus bens e o meu amor.
Quero dar de mim pra ver tua obra, ó Senhor, crescer;
anunciando Teu amor pra todo ser.
Quero Te servir, Senhor; quero dedicar-me a Ti,
faze tua obra no meu coração.
Quero te louvar, Senhor; quero adorar-te, ó Deus
e viver pra Tua glória e louvor.

“Consagração”
Ao Rei dos reis consagro tudo o que sou.
De gratos louvores transborda o meu coração.
A minha vida eu entrego
nas tuas mãos, meu Senhor.
Pra te exaltar com todo o meu amor.
Eu te louvarei conforme a tua justiça
e cantarei louvores, pois tu és Altíssimo.

Toda terra celebra a Ti,
com cânticos de júbilo,
pois tu és o Deus criador.
Toda terra celebra a Ti,
com cânticos de júbilo,
pois tu és o Deus criador.

Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver.
Cantarei e contarei as tuas obras,
pois por tuas mãos foram criadas,
terra, céu e mar e todo ser que neles há.

A honra, a glória, a força
e o poder ao Rei Jesus
e o louvor ao Rei Jesus.

“Quero Te Louvar”
Mesmo imperfeito como sou quero abrir meu coração
e te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor.
Mesmo sabendo quem eu sou cuidas de mim com o teu amor.
Com tua paz enches meu ser, com teu perdão renova-me.
Sei que tu estás aqui há uma expressão de amor.
Sinto tua presença em mim. Quero te louvar.

“Reina em Mim”
Sobre toda a terra Tu és o Rei
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol
Uma coisa só meu desejo é:
vem reinar em mim, Senhor.

Sobre o meu pensar, tudo que eu falar
Faz-me refletir a beleza que há em Ti
Tu és para mim mais que tudo aqui
vem reinar em mim, Senhor.

Reina em mim com Teu poder
Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus
Tu és o Senhor de tudo o que sou
Vem reinar em mim, Senhor.

“Oferta de Amor”

“Ó Senhor, Vem me Dirigir” HCC 212
1. Quero buscar e pedir ao Senhor
do seu Espírito e seu amor;
e na palavra vou refletir,
pois suas ordens eu quero cumprir.

2. Quero louvar e ouvir o Senhor,
o seu Espírito libertador,
todo pecado já confessar,
tudo que tenho lhe dedicar.

Ó Senhor, vem me dirigir!
com fervor quero te seguir
Para hoje e sempre te honrar
e teu amor ao mundo mostrar.

3. Quero falar e seguir ao Senhor,
ao seu Espírito consolador;
no seu trabalho vou investir
e só a ele amar e servir.

“No Serviço do Meu Rei” HCC 491
1- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
satisfeito, abençoado;
proclamando do meu Rei a salvação,
no serviço do meu Rei.

3- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
jubiloso, consagrado.
Ao seu lado desafio todo mal,
no serviço do meu Rei.

2- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
obediente, corajoso;
na tristeza ou na alegria sei sorrir,
no serviço do meu Rei.

4- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
vitorioso, decidido.
Quanto tenho, no serviço gastarei,
no serviço do meu Rei.

No serviço do meu Rei
minha vida empregarei.
Gozo, paz, felicidade
tem quem serve a meu bom Rei.

Venho, Senhor, minha vida oferecer
como oferta de amor e sacrifício.
Quero minha vida a Ti entregar
como oferta viva em teu altar.

Pois, pra te adorar foi que eu nasci,
cumpre em mim o Teu querer,
faze o que está em teu coração
e que a cada dia, eu queira mais e mais
estar ao Teu lado, estar ao teu lado,
estar ao teu lado, Senhor.

“Vem, Derrama a Paz”
Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo Teu.
Dá-nos teu amor, dá-nos tua força pra que tentações não venham a nos desviar.
E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós.

“Filhos da Luz” HCC 390
1- Filhos da luz, que tendes salvação, amados do Senhor,
vivei com fé, amor e retidão, vivei pra seu louvor.
Já tendes certa a vossa herança, cantai, alegres, na esperança,
cantai, alegres, na esperança, andando em luz, andando em luz.
2- Filhos da luz, nascidos sois de Deus: fugi de todo mal.
Com santo zelo caminhai aos céus, à casa paternal.
A toda hora vigiando e sempre o tempo aproveitando,
e sempre o tempo aproveitando, andai na luz, andai na luz.
3- Filhos da luz, em santidade e paz vós precisais andar,
pedindo auxílio certo e eficaz, pois tendes de lutar
contra inimigos arrojados. Estai, então, bem preparados,
estai, então, bem preparados, vivendo em luz, vivendo em luz.
4- Filhos da luz, quando afinal voltar o vosso bom Senhor,
bendito o servo que ele então achar servindo-o com amor.
Pois, com prazer no céu entrando, os salvos cantam exaltando,
os salvos cantam exaltando, ao Deus de luz, ao Deus de luz.

