
Sobradinho, 12 de janeiro de 2014.

 PASTORAL
B o l e t i m  D o m i n i c a l   Ano XXXIII - Nº 02

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, 12/01 No Próximo Domingo, 19/01 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 - JANEIRO- 2014

Leitura Bíblica da Semana

0 %
100 %

do orçado

18%  rea l i za d o

Informativo

01 a 05/01/14

¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Informática:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Operador de Áudio:
¨Recepção:
¨Segurança:

É preciso crescer!

CULTOS DE JANEIRO: os cultos das
quartas-feiras serão conduzidos pelo Sem.
Elias Vicente e as mensagens pelo irmão Elizeu
Martins. Os cultos dos domingos serão
ministrados pelo Pr. Mateus Chaveiro.

EBD - CLASSE ÚNICA: nos meses de
janeiro e fevereiro teremos classe única.

CULTO DE GRATIDÃO: no dia 09/02/14
realizaremos um culto de gratidão pela manhã
com todos os batizados pelo Pr. Washington
Luiz da Silva.

VIAGEM A GUINÉ-BISSAU: os irmãos
interessados na viagem missionária a Guiné-
Bissau, em Janeiro/2015, entrar em contato
com o Pr. Washington Luiz. São 10 inscrições,
somente para os membros da PIBS.

ANIVERSARIANTES: 12- Matheus Monteiro
Vieira, Victor Hadade Zardo e Silva; 13- Adilea
Lima André, Perpétua Alves Nepomuceno, Joel
Martins Santos; 17- Francisca Fernandes de
Morais Menezes, Thaís Rocha da Silva
Patricarca.  Parabéns!

MANANCIAL 2014:   Adquira já o seu. Mais
informações com a irmã Rosiléia.

FÉRIAS PR. WASHINGTON: comunicamos
que  o Pr. Washington Luiz viaja de férias no
dia 13/01. Pedimos oração por ele e sua
família. Nos dias 22/01 a 28/01 participa da
Assembléia da CBB em João Pessoa - PB.

OBJETOS ESQUECIDOS: pedimos aos
irmãos que esqueceram algum objeto na igreja
procurar a secretaria para retirá-los.

Wellington S. e Valmi V.
Karina Mondianne.
Ana Freitas.
Patrícia, Fernanda e Anna Paula.
Deraldo André e Maria Consuelo.
Valdivino, Camylla e Ricardo.
Magali S. e Paulo de Tarso.
Alessandro e Nelson dos Santos.
Álisson.
Sebastião C. e Ana Freitas.
Queomides, Wellington S.
e Didier Max.

Caio Guedes e Daniel F.
Maristela.
Marinalva.
Rejaine, Kátia e Mariana.
Queomides e Evenita.
Joseane, Cláudio e Mayara.
Dinalva e Marcia Timm.
Paulo Lôbo e Paulo José.
Jônatas.
Olinda M. e Welida N.
Elisaldo, André Aguiar
e Marcelo Rodrigues.

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!

Gênesis 28:1-29:35
Gênesis 30:1-31:16
Gênesis 31:17-32:12
Gênesis 32:13-34:31
Gênesis 35:1-36:43
Gênesis 37:1-38:30
Gênesis 39:1-41:15

13-Segunda
14-Terça
15-Quarta
16-Quinta
17- Sexta
18-Sábado
19-Domingo

Mateus 9:18-38
Mateus 10:1-25
Mateus 10:26-11:6
Mateus 11:7-30
Mateus 12:1-21
Mateus 12:22-45
Mateus 12:46-13:23

Salmo 11:1-7
Salmo 12:1-8
Salmo 13:1-6
Salmo 14:1-7
Salmo 15:1-6
Salmo 16:1-11
Salmo 17:1-15

Provérbios 3:11-12
Provérbios 3:13-15
Provérbios 3:16-18
Provérbios 3:19-20
Provérbios 3:21-26
Provérbios 3:27-32
Provérbios 3:33-35

Uma das características mais marcantes no ser humano é o desejo de crescer.
De forma geral, todos querem progredir na vida, seja na área emocional, profissional ou
financeira.  Ninguém quer estar, daqui a cinco anos, no mesmo lugar em que se encontra
hoje, não é verdade? Uma prova disso é que, nessa época do ano, o que não faltam são
resoluções para o ano que inicia. Uns querem emagrecer, outros poupar dinheiro, outros
passar num concurso, outros casar, outros passar mais tempo com a família... O fato é
queremos nos esforçar em direção àquilo que consideramos ser melhor, aquilo que é o
nosso alvo. E fazemos isso muito bem!

A questão que quero levantar neste dia é: Será que você tem o mesmo desejo
e o mesmo empenho na busca pelo crescimento em sua vida espiritual? Pouquíssimas
vezes eu ouvi alguém dizer: “Meu objetivo de vida agora é crescer espiritualmente!”.
Me entristece ver como muitos cristãos estão por aí correndo desesperados atrás de
tantas coisas e pedindo a ajuda de Deus para conquistá-las, algumas vezes até
determinando,  mas sem sequer se preocuparem em estabelecer um relacionamento com
Ele. Dedicam oito horas por dia aos estudos e têm a coragem de dizer que não tiveram
tempo para ler um capítulo da Bíblia. Querem que Deus entregue as bênçãos, mas não
o deixam entrar pela porta de suas vidas. Não conseguem entender que o princípio de
toda a alegria e realização vem de um relacionamento profundo com o Senhor. E isso
porque, no fundo, não consideram este relacionamento algo tão importante assim.

O salmista fez uma linda declaração e que tem muito a nos ensinar: “Como a
corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem
sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus?”
(Salmos 42.1-2). E você, deseja tanto ao Senhor como o salmista?

O meu desafio é que você trace um plano para este ano: crescer em sua vida
espiritual, investir no seu relacionamento com o Senhor! É sobre isso que vamos refletir
ao longo deste próximo mês. Invista seu tempo, participe dos cultos! E que este seja um
ano de muito crescimento para todos nós!

Em Cristo,
Pr. Mateus R. Chaveiro



Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental

Oração de Intercessão pelo culto
Cânticos “Alegrei-me”  e “Coração Igual ao Teu”
Participação Musical                “Tú és Santo”  Equipe de Louvor
Leitura Bíblica Gl 5:16-18,22-25;6:8; Os 6:3

Recitativo Bíblico II Coríntios 9:7

Consagração de Dízimos e Ofertas “Meu Melhor a Ti”
Momento de Oração
Mensagem Pr. Mateus Rodrigues Chaveiro
Hino Congregacional “Sopra Espírito”

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  “Aleluia, Hosana” “Confiarei” e ” Este é o dia do Senhor“ HCC 226
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Momento de Oração

Leitura Bíblica Sl 119:97, 101-102, 147-18; 1: 1-2

Consagração de Dízimos e Ofertas “Favor de Deus”
Participação Musical Naiara Farias
Recitativo Bíblico Marcos 1:35

Mensagem Pr. Mateus Rodrigues Chaveiro
Hino Congregacional “Sopra Espírito”

Oração
Poslúdio Instrumental

“Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus!
 A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo; quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus?”

(Salmos 42:1-2)

Manhã - 10h25min

“Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo.”
 (Romanos 14:17)

1. Por um relacionamento mais profundo com o Senhor.
2. Por determinação na busca pelo crescimento espiritual.
3. Por disciplina na meditação e oração.

DIRIGENTE:

HOMENS:

MULHERES:

DIRIGENTE:

TODOS:

Digo, porém: Andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne.
Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne; e estes opõem-
se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo
Espírito, não estais debaixo da lei.

Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei.

E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito.

Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção; mas o que semeia
no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna.

Então conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor; a sua saída, como a
alva, é certa; e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra.

Sopra, Espírito de Deus neste lugar.
Com teu poder e tua graça, vem avivar.

Sobre o vale de ossos secos faz um exército se levantar.
Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar.

Sobre os nossos corações, vem, Senhor!
Sobre todas as nações, vem, Senhor!

Sobre toda a terra estende a Tua glória,
ora, vem, Senhor Jesus!

DIRIGENTE:

CONGREGAÇÃO:

TODOS:

Oh! quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Entendo mais do
que os antigos; porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo
caminho mau, para guardar a tua palavra.

Antecipei o cair da noite, e clamei; esperei na tua palavra. Os meus olhos
anteciparam as vigílias da noite, para meditar na tua palavra.

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 o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.

“E, levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu, e foi para um lugar deserto,
 e ali orava.”

Sopra, Espírito de Deus neste lugar.
Com teu poder e tua graça, vem avivar.

Sobre o vale de ossos secos faz um exército se levantar.
Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar.

Sobre os nossos corações, vem, Senhor!
Sobre todas as nações, vem, Senhor!

Sobre toda a terra estende a Tua glória,
ora, vem, Senhor Jesus!

“Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não com tristeza, ou por necessidade; porque
 Deus ama ao que dá com alegria.”



Noite - 19h
“Aleluia, Hosana”

“Confiarei”

“Este é o dia do Senhor” HCC 226

“Favor de Deus”

“Sopra Espírito”

Manhã - 10h25min
“Alegrei-me”

“Coração Igual ao Teu”

“Meu Melhor a Ti”

“Sopra Espírito”

Se tu olhares, Senhor,  pra dentro de mim, nada encontrarás de bom.
Mas um desejo eu tenho de ser transformado,

Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração.

Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão.
Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó, Deus, dá-me um novo coração.

Dá-me um coração igual ao teu, Meu Mestre, dá-me um coração igual ao teu.
Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu.

Sobre a minha cabeça existem bênçãos
muito mais além do que eu possa imaginar,
mas eu estou certo que os meus celeiros
serão fartos do melhor dos frutos desta terra.

Meu melhor a Ti eu darei, pois dono de nada sou.
Não importa o amanhã se o futuro é somente Teu.
Minha motivação é saber que nada me faltará,
pois, eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá.

O meu coração se enche de gratidão pela Tua fidelidade,
por saber que as janelas dos céus estão abertas,
para que em minha vida venha a maior provisão.
O gafanhoto não tocará em nenhuma porção que o Senhor preparou
para ser a minha herança .

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.

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.

Alegrei-me quando disseram:
vamos para casa do Senhor (2x)

Sopra, Espírito de Deus neste lugar.
Com teu poder e tua graça, vem avivar.

Sobre o vale de ossos secos faz um exército se levantar.
Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar.

Sobre os nossos corações, vem, Senhor!
Sobre todas as nações, vem, Senhor!

Sobre toda a terra estende a Tua glória,
ora, vem, Senhor Jesus!

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)

1- Este é o dia do Senhor,
    de descanso e de louvor.
    A semana já passou,
    o Senhor guiou-nos bem;
    o seu povo se lembrou
    que, reunido, bênçãos tem,
    que, reunido, bênçãos tem.

2 - Dá-nos hoje a tua paz
bênção que nos satisfaz!
Vimos te pedir perdão,
ó amado Redentor.
Mostra tua compaixão
ao contrito pecador,
ao contrito pecador.

3- Paz e glória lá dos céus
    manifesta já, ó Deus.

Desejamos te louvar,
tua graça aqui sentir;
neste culto reforçar
esperanças do porvir,
esperanças do porvir.

Sopra, Espírito de Deus neste lugar.
Com teu poder e tua graça, vem avivar.

Sobre o vale de ossos secos faz um exército se levantar.
Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar.

Sobre os nossos corações, vem, Senhor!
Sobre todas as nações, vem, Senhor!

Sobre toda a terra estende a Tua glória,
ora, vem, Senhor Jesus!

Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus,
soberano Rei dos reis na cruz venceu a morte e o pecado destruiu

com seu sangue nos comprou nossa dívida pagou.

Aleluia, Hosana. Glórias ao Cordeiro. Nós Te adoramos
e a Ti celebramos com ações de graça, danças e alegria.

pois convém louvar-Te, ó, Senhor. (2x)
Das trevas trouxe-nos pra Tua luz. Para contigo reinar.
Livre acesso nós temos ao pai, por Teu sangue, ó Jesus.

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.


