
Sobradinho, 19 de janeiro de 2014.

 PASTORAL
B o l e t i m  D o m i n i c a l   Ano XXXIII - Nº 03

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, 19/01 No Próximo Domingo, 26/01 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

32%  rea l i za d o

Informativo

01 a 12/01/14

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

A Disciplina da Solitude

ALTAR: atenção, Juventude! No próximo
sábado, dia 25/01, às 20h, teremos o nosso
altar no colégio. Participe!

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.

AGRDECIMENTO: a irmã Ilda e seu filho
Iury agradecem a essa amada igreja pelo apoio,
carinho e solidariedade que receberam dos
queridos irmãos por ocasião do falecimento
de seu irmão João Ferreira Guimarães
sepultado no domingo dia 12/01. Agradece a
todos que oraram e foram ao sepultamento.
Que a família PIBS continue a cada dia sendo
abençoada pelo Senhor.

ANIVERSARIANTES: 19- Rafael Herbert
Bezerra de Souza, Isabelle Souza Monteiro,
Talita Monteiro do Nascimento; 20- Bruno
César Rocha Oliveira; 21- Miriã Gomes de
Holanda Lopes; 23- Alexandra Rodrigues
Nogueira.  Parabéns!

MCA: teremos nossa sessão administrativa
hoje, às 17h30.

NOTA DE FALECIMENTO: informamos o
falecimento do irmão Israel Lopes, pai do
irmão Melquesedeque, ocorrido na última
quinta dia 16/01. Oremos pela família enlutada.

FÉRIAS PR. WASHINGTON: comunicamos
que  o Pr. Washington Luiz  encontra-se de
férias. 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.

Paulo Lôbo e Alessandro C.
Edina Gadelha.
Ana Freitas.
Fabíola, Viviane e Anna Paula.
Adalberto e Eufrosina.
Lorena, Camylla e Norton.
Guilherme M. e Matheus M.
Daniel F. e Alex Pinheiro.
Álisson.
Gleslia P. e Tânia S.
Alessandro, Ismeraldo e
Marivan.

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.

Gênesis 41:16-42:17
Gênesis 42:18-43:34
Gênesis 44:1-45:28
Gênesis 46:1-47:31
Gênesis 48:1-49:33
Gên 50:1; Êx. 2:10
Êxodo   2:11-3:22

20-Segunda
21-Terça
22-Quarta
23-Quinta
24-Sexta
25-Sábado
26-Domingo

Mateus 13:24-46
Mateus 13:47-14:12
Mateus 14:13-36
Mateus 15:1-28
Mateus 15:29-16:12
Mateus 16:13-17:13
Mateus 17:14-27

Salmo 18:1-15
Salmo 18:16-36
Salmo 18:37-50
Salmo 19:1-14
Salmo 20:1-9
Salmo 21:1-13
Salmo 22:1-18

Provérbios 4:1-6
Provérbios 4:7-9
Provérbios 4:10-13
Provérbios 4:14-19
Provérbios 4:20-27
Provérbios 5:1-6
Provérbios 5:7-14

No  domingo passado começamos uma série de mensagens refletindo sobre a
importância do desenvolvimento das disciplinas espirituais em nossa vida. E neste
breve texto gostaria de tratar sobre a disciplina da solitude, que considero ser das mais
importantes, apesar de ser constantemente mal interpretada.

A solitude era uma disciplina muito conhecida dos discípulos e amplamente
praticada pelo próprio Jesus. Por exemplo, Ele iniciou sua jornada ministerial passando
quarenta dias sozinho no deserto (Mateus 4.1-11). Era o momento no qual Jesus mantinha
a perspectiva clara das coisas, e geralmente antes ou depois de fatos e eventos cruciais
ao longo dos Evangelhos, Jesus procurava estar só com o Pai.  A solitude é a decisão
consciente de nos abstermos de relacionamentos com as pessoas a fim de nos
concentrarmos em nosso relacionamento com o Pai. É a disciplina que abre as portas
para as demais.

E, apesar de ser uma disciplina baseada na abstenção de relacionamentos, não
podemos confundir solitude com solidão. Não se trata de uma solidão espiritualizada. A
solidão é a condição em que estamos desligados de relacionamentos relevantes e
profundos devido ao abandono, à fuga, ao medo de relacionamentos. Segundo Richard
Foster, a “solidão é vazio interior. Solitude é realização interior”.

Para James Bryan Smith “a solitude é um tempo que passamos intencionalmente
conosco mesmos e com Deus. Então, Deus pode fazer algo poderoso dentro de nós na
área da identidade”. A solitude nos liberta da solidão, pois ao estarmos na presença do
Pai, tirando nossas máscaras, estaremos cada dia mais aptos para sermos nós mesmos
com as pessoas à nossa volta e nos conectarmos verdadeiramente com elas.

Muitas vezes nos perdemos em nossos meios sociais. Perdemos nossa
identidade, nossos referenciais, fugimos de nós mesmos em meio a conversações vazias
e relacionamentos superficiais. A solitude é a disciplina da verdade, é o momento em que
as máscaras não funcionam e somos confrontados com a realidade de nós mesmos. Nos
leva a um encontro conosco mesmos, com o Pai, com a verdade. A solitude é estar
consigo mesmo para se ouvir, se conhecer, se ver. Que aprendamos então, a cultivar esta
importante disciplina em nossas vidas.

Em Cristo,
Pr. Mateus R. Chaveiro

Adaptado de: “Disciplinas Espirituais: Jesus Crescendo em nós...”, Jeferson C. Alvarenga.



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

Oração de Intercessão pelo culto
Cânticos “Quem Nos separará?”  e “Traz o Som do Céu”
Leitura Bíblica Ester 4:13-17; 8:16-17

Participação Musical Alex Lima André
Recitativo Bíblico II Coríntios 9:7

Consagração de Dízimos e Ofertas “Não Sou Meu” HCC 435
Momento de Oração
Mensagem Pr. Mateus Rodrigues Chaveiro
Hino Congregacional “Compromisso”

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  “Eu Vou Seguir com Fé” “Traz o Som do Céu” e ” Purifica-me“
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Momento de Oração

Leitura Bíblica Mateus 6: 19-21; Lucas 16:13

Consagração de Dízimos e Ofertas “Incomparável”
Participação Musical Equipe de Louvor
Mensagem Pr. Mateus Rodrigues Chaveiro
Hino Congregacional “Sopra Espírito”

Oração
Poslúdio Instrumental

“Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio; faze-me saber o caminho que
 devo seguir, porque a ti levanto a minha alma.” (Salmo 143.8)

Manhã - 10h25min

“Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina; se as vossas riquezas aumentam,
não ponhais nelas o coração. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos

reverdecerão como a folhagem.”.  (Salmos 62:10; Provérbios 11:28)

1. Que aprendamos a valorizar a simplicidade em nossas vidas.
2. Que aprendamos a valorizar os momentos a sós com Deus.
3. Pelo apredizado das disciplinas espirituais.

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:

Então Mardoqueu mandou que respondessem a Ester: Não imagines no teu
íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus.
Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra
parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis; e quem sabe
se para tal tempo como este chegaste a este reino?

Então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai, ajunta a todos os
judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais
por três dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim
jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei; e se
perecer, pereci. Mardoqueu foi, e fez conforme a tudo quanto Ester lhe
ordenou.

E para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. Também em toda a
província, e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem,
havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo; e muitos,
dos povos da terra, se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído
sobre eles.

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

Pois eu confio nas promessas
que Tu tens pra mim.
Eu faço compromisso
de ser fiel a Ti, até o fim.

Enche-me com Teu espírito.
Derrama em mim a Tua unção.
Eu vou fazer Tua vontade
andar na Tua direção.

Eu sei que se eu Te obedecer
e se Tua voz eu ouvir e seus
mandamentos guardar, serei...

Bendito por onde eu passar.
As suas bênçãos vou receber.
O Teu favor vai me alcançar, eu sei,

DIRIGENTE:

CONGREGAÇÃO:

TODOS:

Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde
os ladrões minam e roubam;

Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e
onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro,
aí estará também o vosso coração.

Nenhum servo pode servir dois senhores; porque, ou há de odiar um e amar
o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a
Deus e a Mamom.



Noite - 19h
“Eu vou Seguir com Fé”

“Traz o Som do Céu”

“Purifica-me”

“Incomparável”

Manhã - 10h25min
“Quem Nos Separará”

“Traz o Som do Céu”

“Não Sou Meu” HCC 435

“Compromisso”
Pois eu confio nas promessas
que Tu tens pra mim.
Eu faço compromisso
de ser fiel a Ti, até o fim.

Enche-me com Teu espírito.
Derrama em mim a Tua unção.
Eu vou fazer Tua vontade
andar na Tua direção.

Eu sei que se eu te obedecer
e se Tua voz eu ouvir e seus
mandamentos guardar, serei...

Bendito por onde eu passar.
As suas bênçãos vou receber.
O Teu favor vai me alcançar, eu sei,

Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição.
Fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo?

Porque eu estou bem certo, de quem nem morte nem vida,
nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir,

nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura,
Poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor.

Que está em Jesus Cristo...

Nada, nada, poderá nos separar, nada, nada, poderá nos separar,
do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor,

que está em Jesus Cristo, nosso Senhor.

Olho para minha vida e vejo que eu preciso ser mudado,
tanto conflitos e anseios.

Teus olhos entendem o que sinto, espero uma chance de tocar-me,
basta um sopro de tua graça.

Quero aprender a me enchergar como tu queres e perceber
o teu cuidado por mim; Quero aprender a me entregar

como tu queres e perceber o teu cuidado por mim.

Traz o som do Céu quero ouvir tua voz,
vem restaura me faz me novo então!

4- Não sou meu. Oh, santifica
tudo quanto sou, Senhor!
Do egoísmo e da vaidade
livra-me, meu Salvador.

1- Não sou meu. Por Cristo salvo,
que por mim morreu na cruz,
eu confesso alegremente
que pertenço ao bom Jesus.

Não sou meu; oh, não sou meu! Bom Jesus, sou todo teu.
O que tenho e sou entrego; ó Senhor, sou todo teu.

2- Não sou meu. Por Cristo salvo,
pois seu sangue derramou
e da pena do pecado
a minha alma resgatou.

3- Não sou meu. A ti confio
tudo quanto chamo meu.
Tudo em tuas mãos entrego,
pois, Senhor, sou todo teu.

Olho para minha vida e vejo que eu preciso ser mudado,
tanto conflitos e anseios.

Teus olhos entendem o que sinto espero uma chance de tocar-me,
basta um sopro de tua graça.

Quero aprender a me enchergar como tu queres e perceber
o teu cuidado por mim; Quero aprender a me entregar

como tu queres e perceber o teu cuidado por mim.

Traz o som do Céu quero ouvir tua voz,
vem restaura me faz me novo então!

O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei,
com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira,

eu não temerei, não, pois sei que para além das nuvens
 o sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu.

A minha vida está em Deus,
eu sei que tudo posso em Deus,

é Ele que me fortalece.

Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou
para a rocha mais alta que eu.

Eu sei pra onde vou, como águia vou,
nas alturas sou filho de Deus

O meu Deus sabe tudo que eu preciso
pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça

e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens
o sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu.

Ensina-me teu caminho Senhor e andarei em tua luz.
Dá-me um coração submisso a Ti para honrar-te, ó Deus.

Purifica-me, limpa-me, Senhor e livra-me do que me impede de provar,
purifica-me, limpa-me, Senhor e livra-me do que me impede de sentir teu amor.

Tu não habitas em tendas nem em templos feitos por mãos.
Eterno, perfeito, princípio e fim acima das religiões.

Não há nada no céu,na terra ou no mar semelhante a ti, Senhor.
Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor.

Incomparável, Senhor Tu és!
Tua voz ressoa como um trovão

e as nuvens são o pó dos Teus pés.
Incomparável, Senhor Tu és!
Minh’alma está apegada a Ti.

Senhor, incomparável és!


