Informativo
ANIVERSARIANTES: 17- Elliane Araújo
Monteiro, Rosana Pessoa Silva Medeiros;
18- Eunice Nascimento Gomes, Ester Naves
de Oliveira; 19- Beatriz Alves de Souza,
Queomides Souza Santos; 21- Maria Edileuza
da Silva Portilho; 22- Adriana Lima André
dos Santos, Arthur Monteiro Gomes; 23Joaquim Ferreira de Carvalho, Marcelo da
Silva Bezerra Júnior. Aniversário de
Casamento: 20- Gislaine e Marivan; 22- Alex
e Rosângela. Parabéns!
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.
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.
CONFERÊNCIA EM CRISTALINA: o Pr.
Washington Luiz está em Cristalina realizando
uma conferência de aniversário da IB Emanuel.
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.
REUNIÃO DO CONSELHO: os conselheiros
da PIBS são convocados para reunião dia 20/11,
às 20h, após o culto de oração.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

CONCÍLIO: a Ordem dos Pastores BatistasDF se reunirá no dia 23/11, às 8h30, na sede
da Convenção para o concílio de exame de
Mateus Chaveiro. Confirmando a aprovação
do concílio a ordenação ocorrerá no dia 30/11
às 20h na PIBS.
CULTO ADM: Pr. Washington convoca os
membros da PIBS, para sua Assembléia
Regular, no dia 24/11, às 10h25, no templo.
ÁGAPE DE NATAL: dia 21/12, às 20h, na
quadra de esportes será o nosso jantar “Ágape de Natal”. Participe desse momento
de confraternização.
CULTOS NOS LARES: ocorrem no dia 21/11,
às 20h, cultos nos seguintes lares:
(1) Nova Colina. Líder: Pr. Eli Alves.
(2) José Luciano (Lago Oeste). Líder: Valdivino M.
(3) Edileuza S. (Ch. Asa Alimentos). Líder: Mateus C.
(4) Wellington S. (St. de Mansões). Líder: Elizeu M.
(5) Naiara P. (St. de Mansões). Líder: Israel B.
(6) Lybia (Qd. 08). Lider: Norma Ferreira
(7) Marcelo M. (RK). Líder: Rosana Pessoa .
(8) Ronaldo Rocha (Beija Flor). Líder: Pr. Jeremias.
(9)Tiana (Qd.10). Líder: Sinval Lima.
(10) PauloJosé(Mor.dosNobres).Líder:Pr.Washington.

Leitura Bíblica da Semana
18-Segunda
19-Terça
20-Quarta
21-Quinta
22-Sexta
23-Sábado
24-Domingo

Ezequiel
Ezequiel
Ezequiel
Ezequiel
Ezequiel
Ezequiel
Ezequiel

37:1-38:23
39:1-40:27
40:28-41:26
42:1-43:27
44:1-45:12
45:13-46:24
47:1 - 48:35

Tiago 1:19-2:17
Tiago 2:18-3:18
Tiago 4:1-17
Tiago 5:1-20
1 Pedro 1:1-12
1 Pedro 1:13-2:10
1 Pedro 2:11-3:7

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

117:1-2
118:1-18
118:19-29
119:1-16
119:17-32
119:33-48
119:49-64

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

28:1
28:2
28:3-5
28:6-7
28:8-10
28:11
28:12-13

Escala de Serviços
Neste Domingo, 17/10

No Próximo Domingo, 24/11

¨Assessoria Culto:
Sinval Lima e Paulo Lôbo.
¨Assessoria EBD:
Karina Mondianne.
¨Berçário 1:
Ana Freitas.
¨Culto Infantil 4 a 7: Eunice e Rute,
Marinalva e Anna Júlia.
¨Culto Infantil 1 a 3: Patrícia, Rejaine e Mariana.
¨Diáconos:
Valdivino e Ivone.
¨Informática:
Valdivino, Ricardo e Mayara.
Magali S. e Paulo de Tarso.
¨Introdução:
¨Motoristas:
Israel e Alex Pinheiro.
¨Operador de Áudio: Jesse.
¨Recepção:
Sebastião Calácia e Ana Freitas.
¨Segurança:
Deraldo, Elias Monteiro,
Alex Maracaipe e Rafael H.

Valmi e Valdivino M .
Maristela.
Marilza.
Tânia F. e Alessandra,
Patrícia e Maria Clara.
Rejaine, Fernanda e Maria Eduarda.
Rosiléia e Maria Alves.
Claudio,Joseane e Norton.
Dinalva N. e Márcia Tim.
Queomides e Tânia Naves.
Álisson.
Olinda e Welida.
Sebastião Jr, Paulo de Tarso,
Elias Vital e Marcelo M.

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
52% r e a l i za d o

0%

01 a 10/11/13

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

MÃES PARCEIRAS DE ORAÇÃO: o
projeto de oração pelas crianças do Templo
Batista do Vale do Amanhecer tem nova
Líder. Ficou assim constituída a liderança:
Sônia Regina dos Santos. Equipe: Nadir
Monteiro de Oliveira Vieira, Norma Maria
Ferreira de Lima, Áurea Nascimento Braga.

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 47

O que está sendo dito?
Essa pergunta expressa curiosidade e interesse; foi assim a abordagem feita
sobre os assuntos que estão sendo ministrados nos cultos das quartas-feiras. Em
resposta, afirmamos que a Bíblia é autoridade para analisar e responder as questões de
maior ou menor importância, na vida daqueles que escolheram serem discípulos de
Cristo. Nós fazemos parte desse específico grupo.
Também, somos acometidos do desejo de termos uma vida de realização moral,
social, espiritual e positiva. Desejamos viver a serviço do reino. Queremos desfrutar da
união do povo de Deus. Esperamos ter uma vida que se realize normalmente e isenta de
conflitos, doenças, decepções. O que nos fará manter acesa a realização de uma vida
feliz? As respostas estão relacionadas a uma análise pessoal e de ordem espiritual.
Qual resposta você dará às seguintes questões?
Você tem convicção de ter vida eterna? “Estas coisas vos escrevo, a vós que
credes no nome do filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna”. (I João
5.13). Você tem confiado exclusivamente em Cristo para a sua salvação? Quais são as
suas prioridades? Deus se agrada das suas prioridades? “mas buscai primeiro o reino de
Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas”. (Mateus 6.33).
Qual é o seu objetivo de vida? Você tem um objetivo bíblico para o seu viver?
“Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro”. (Fl 1.21). Como está o seu
relacionamento com Cristo? Você está experimentando um relacionamento crescente?
“portanto, assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai,
arraigados, e edificados nele...”. (Cl 2.6,7).
Essas perguntas iniciam uma análise e se você respondeu de acordo com a
verdade que está vivendo, e, se houve nas respostas algo que não lhe agradou é porque
você detectou falhas. Então, teremos alcançado um objetivo: identificar aquilo que não
tem agradado a Cristo. Também, proposto um alvo: consertar o que está errado, crendo
numa mudança Bíblica e teremos iniciado um processo espiritual. Retornar para Deus.
Voltar ao inicio de tudo.
Isso é o que está sendo dito nos cultos de quarta. Participe!
De seu pastor e amigo
Washington Luis da Silva

Sobradinho, 17 de novembro de 2013.

ORDEM DOS CULTOS
Processional

Manhã - 10h25min

Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação

Ministério de Comunicação

Prelúdio

Instrumental

“Em todo o tempo ama o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão. O homem de muitos
amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão.”
(Provérbios 17.17; 18.24)

Oração de Intercessão pelo culto
Cânticos

Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação

Ministério de Comunicação

Prelúdio

Instrumental

“Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus
amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno.” (João 15.13-14)

Oração de Intercessão pelo culto

“Correrei” e “Digno é o Senhor”

Cântico

“Toma o Teu Lugar” “Celebrai ao Senhor” e “Brilharei”

Sílvia Letice

Oração

Visitantes, Bens e Vidas

Participação Musical
Leitura Bíblica

Jeremias 38.7-10,13

DIRIGENTE: O etíope Ebede-Meleque, oficial que servia no palácio real, soube que haviam
lançado Jeremias na cisterna. Enquanto rei estava assentado à porta de Benjamim,
Ebede-Meleque saiu do palácio e foi falar ao rei:
HOMENS:

Noite - 19h

Processional

Ó rei, senhor meu, estes homens agiram em tudo quando fizeram ao profeta Jeremias
lançando-o na cisterna. é certo que morrerá no lugar onde se acha, por causa da
fome, pois acabou-se o pão da cidade.

Participação Musical

Coro Jovem

Momento de Oração
Participação Musical
Leitura Bíblica

Coro Jovem
I Samuel 18.1-5

DIRIGENTE:

Depois que Davi terminou de falar com Saul, Jônatas se tornou muito amigo de
Davi; e Jônatas o amou como a si próprio.

MULHERES: Então o rei deu estas ordens a Ebede-Meleque, o etíope: leva contigo três homens
daqui e tira da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra.

HOMENS:

Daquele dia em diante, Saul o manteve consigo e não permitiu que voltasse para
a casa de seu pai.

TODOS:

TODOS:

Então Jônatas fez um acordo com Davi, porque o amava como a si mesmo.

MULHERES:

Jônatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi, como também sua armadura e até
mesmo sua espada, seu arco e seu cinto.

TODOS:

E Davi ia aonde quer que Saul o enviasse e era sempre bem sucedido; por isso
Saul o colocou no comando das tropas e isso pareceu bem a todo o povo e até aos
servos de Saul.

E tiraram Jeremias com as cordas e o alçaram da cisterna. E Jeremias ficou no pátio
da guarda.

Consagração de Dízimos e Ofertas

“Tu és Bom”

Momento de Oração
Mensagem

Mateus Rodrigues Chaveiro

Hino Congregacional

“Centro da Tua Vontade”

1- Tudo que eu sou e quero ser, Senhor, é para o teu louvor.
Tu és minha prioridade ao me levantar.
Toda minha vida eu quero dedicar diante do teu altar.
Pois eu não consigo prosseguir sem tua luz.

Cântico

Mateus Rodrigues Chaveiro

Hino Congregacional

3- Quero viver nos teus planos, te conhecer mais e mais, ó Pai.
E viver no centro da tua vontade!
Revela-te a mim, pois quero ser um vaso moldado por tuas mãos,
que te serve e busca te agradar, e seguir os teus caminhos meu Pastor.

(Crianças de 04 a 07 anos)
“Confiarei”

Mensagem

2- Tu és meu Pai, Senhor. Minha fonte de amor.
Tua palavra me ensina a caminhar.
E mesmo no cair, tua mão me ergue sim.
É tua graça que sustenta o meu coração!

“Dom de Amar”

Quero te amar, quero amar sem distinção e preconceitos, sem intrigas, em perfeita comunhão.
E viver o amor, pois só ele é capaz de esperar e compreender e cobrir imperfeições.
Quero andar lado a lado com você. E na angústia verdadeiramente ser o seu irmão.
E viver o perdão, que vem de Deus pra nos unir, em um só corpo, no Senhor.
Que me une a você e nos faz perceber, que esse amor vem de Deus,
que nos deu dom de amar. Para compartilhar e estar pronto a ajudar
obedecendo a Deus, que nos ensinou o amor.

Oração

Oração
Poslúdio

Oração de dedicação ao Culto Infantil

Instrumental

Poslúdio

Instrumental

Noite - 19h

Manhã - 10h25min

“Toma o Teu Lugar”

“Correrei”
Poderoso, Deus de salvação,
quero estar em sua casa.
E com gratidão te adorarei.
Tua morte a vida me deu,
teu amor incomparável.
Não há outro que eu queira mais.

Pois nada vai me separar
do teu amor, Senhor!
Pois nada vai me separar do
teu amor Senhor!

Correrei pra Te encontrar, Senhor.
Cantarei pra sempre o teu amor.
E com gratidão eu louvarei
Ao Deus que me amou.

Estamos reunidos para adorar.
Ao único que é digno exaltar.
Entronizado nos louvores do Teu povo,
Reina, reina!

Entronizado nos louvores do Teu povo,
reina, reina!
Levantai, ó portas, vossas cabeças.
Levantai-vos, ó portais eternos. (2x)

Toma o Teu lugar na minha vida.
Toma o Teu lugar na minha família.
Toma o Teu lugar, Rei da glória.Reina!
Toma o Teu lugar nesta cidade.
Toma o Teu lugar nesta nação.
Toma o Teu lugar, Rei da Glória. Reina!

Para que entre o Rei da glória.
Quem é esse Rei da glória?
O Senhor dos exércitos, Jesus! (2x)
Entronizado nos louvores do Teu povo,
reina, reina!

“Digno é o Senhor”
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,
me deu perdão, restaurou-me a comunhão.

Pelos cravos em tuas mãos,
graças eu te dou, ó meu Senhor!
Lavou minha mente e coração,
me deu 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

“Tu és Bom”
Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre
Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre!
Todos os povos Te exaltarão de geração em geração.
Te adorarei, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo o que És
Te adorarei, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo o que És
Deus é bom!
Deus é bom o tempo todo.
O tempo todo, Deus é bom

“Celebrai ao Senhor”
Celebrai ao Senhor toda a terra dai glória a Deus, pois só Ele é Digno.
Em toda extremidade se ouvirá O som da adoração.
Celebrai ao Senhor toda a terra dai glória a Deus, pois só Ele é Digno.
Em toda extremidade se ouvirá O som da adoração.
Com todo o coração declaramos o amor que temos por Ti.
Reconhecemos que o teu poder, Senhor,
Impactou nossas Vidas. Te damos todo o louvor!

“Brilharei”
1- Senhor, eu vi o sol surgir e acordar
minha manhã,
me levanto pra te dar louvor.
Senhor, eu vi tuas estrelas a brilhar,
brilhar pra Ti e me chamas pra brilhar também.
e eu te dou esta canção e levanto um clamor.
e te entrego meu viver.
Brilharei como as estrelas Que estão no céu,
ao lançar tua verdade na escuridão.
Viverei pra tua glória Cristo,
viverei pra tua glória.

“Centro da Tua Vontade”
1- Tudo que eu sou e quero ser, Senhor, é para o teu louvor.
Tu és minha prioridade ao me levantar.
Toda minha vida eu quero dedicar diante do teu altar.
Pois eu não consigo prosseguir sem tua luz.
2- Tu és meu Pai, Senhor. Minha fonte de amor.
Tua palavra me ensina a caminhar.
E mesmo no cair, tua mão me ergue sim.
É tua graça que sustenta o meu coração!
3- Quero viver nos teus planos, te conhecer mais e mais, ó Pai.
E viver no centro da tua vontade!
Revela-te a mim, pois quero ser um vaso moldado por tuas mãos,
que te serve e busca te agradar e seguir os teus caminhos meu Pastor.

2- Clamarei bem forte em teu louvor
sendo a luz a este quebrado mundo
viverei pra tua glória
Cristo, viverei pra tua glória.

3- Radiante como sol enviando a tua luz
que a igreja se levante.
explodindo em amor como forte resplendor
incendeia tua igreja.

“Confiarei”
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.

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

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

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

