
Sobradinho, 26 de janeiro de 2014.

 PASTORAL
B o l e t i m  D o m i n i c a l   Ano XXXIII - Nº 04

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, 26/01 No Próximo Domingo, 02/02 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

65%  rea l i za d o

Informativo

01 a 19/01/14

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

A Disciplina do Serviço

OBJETOS ESQUECIDOS: pedimos aos

irmãos que esqueceram algum objeto na igreja

procurar a secretaria para retirá-los.

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: 26- Dirley Sergio de

Melo; 27- Márcia Regina Feliciano de Castro,

Ronaldo José da Rocha, Rosângela Santos de

Barros André; 29- Amilcar Pinheiro da Silva,

Gabriel Naves de Oliveira; 30- Patrícia Naves

Silva de Oliveira; 31- Rosenir Carvalho M.

Negro Menezes; 01- Fernanda Ribeiro da Silva

Teles, Joézer Rocha da Silva, Rodrigo Augusto

do Nascimento. Casamento: 31- Andreia e

Rui Santos; 01- Amilcar e Luzamira .

Parabéns!

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.

Paulo Lôbo e Alessandro C.
Edina Gadelha.
Dinalva.
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.

Valdivino M. e Sinval Lima.
Andreia Santos.
Marilza.
Rejaine, Fernanda e Eduarda.
Edson e Raimunda.
Valdivino, Ricardo e Mayara.
Valmi e Elias Monteiro.
Samuel M. e Elias Vicente.
Jônatas.
Olinda.
Paulo Lôbo, Adalberto Alves,
Antonio Cruz e Francisco C.

Umas das características mais destrutivas para a espiritualidade humana, e
expressão mais clara do pecado, é a auto-suficiência. Enquanto na antiguidade a
sociedade levava o indivíduo a pensar socialmente, a modernidade tem se mostrado um
tempo em que a maior coisa que existe é o “eu”. Contudo, como para cada área destruída
de nosso ser existe uma graça da parte do Criador. Para o nosso orgulho e arrogância
também há um remédio: a disciplina do serviço.

O serviço é a nossa disposição de empregarmos nosso tempo, recursos e
habilidades para servirmos as pessoas que estão próximas a nós, nos colocando em uma
posição humilde com relação a elas uma vez que as estamos servindo. O serviço é a
disciplina da humildade, a disciplina que nos ajudará a lidar com nosso orgulho tantas
vezes descontrolado e inflado, para que venhamos a nos ver como de fato somos:
homens e mulheres que temos defeitos e virtudes, e que dependemos absolutamente do
nosso Criador.

Jesus viveu intensamente a realidade do serviço. Curando, ensinando,
discipulando, Jesus mostrou a todo tempo o serviço que vai em direção ao outro motivado
pelo amor, cheio de graça e de verdade. Ele mesmo afirmou: “O Filho do Homem não
veio para ser servido, mas para servir.” (Mateus 20.28).

E para que o serviço se torne uma disciplina poderosa em nossas vidas, é
necessário que a motivação esteja alinhada com as motivações do próprio Jesus Servo.
A única motivação que pode tornar nosso serviço uma disciplina em que Cristo venha
crescer em nós é o amor, que nos leva a nos esvaziarmos assim como Jesus se esvaziou
por amor a nós (Fp 2.5-8). Assim como Jesus lavou os pés de seus discípulos por amá-
los, devemos servir, pois o amor “não se ensoberbece” e “não procura os seus interesses”
(1 Co 13.4-5).

Sendo assim, o essencial é não perdermos de vista que precisamos aprender a
tornar nosso serviço expressão do nosso amor pelas pessoas a quem servimos. O serviço
feito em amor e humildade certamente tocará as pessoas que servimos e também nos
transformará dia após dia em discípulos cada vez mais parecidos com Cristo.

Em Cristo,
Pr. Mateus R. Chaveiro

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

Êxodo   4:1-5:21
Êxodo   5:22-7:25
Êxodo   8:1-9:35
Êxodo 10:1-12:13
Êxodo 12:14-13:16
Êxodo 13:17-15:18
Êxodo 15:19-17:7

27-Segunda
28-Terça
29-Quarta
30-Quinta
31-Sexta
01-Sábado
02-Domingo

Mateus 18:1-22
Mateus 18:23-19:12
Mateus 19:13-30
Mateus 20:1-28
Mateus 20:29-21:22
Mateus 21:23-46
Mateus 22:1-33

Salmo 22:19-31
Salmo 23:1-6
Salmo 24:1-10
Salmo 25:1-15
Salmo 25:16-22
Salmo 26:1-12
Salmo 27:1-6

Provérbios 5:15-21
Provérbios 5:22-23
Provérbios 6:1-5
Provérbios 6:6-11
Provérbios 6:12-15
Provérbios 6:16-19
Provérbios 6:20-26

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!



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

Oração de Intercessão pelo culto
Cânticos “Trabalho Cristão” CC 422  e “Brilharei”
Leitura Bíblica Mc 8:34-35; 9:35, Jo 13:15, I Pe 2:21, 23

Participação Musical
Recitativo Bíblico Marcos 12:43-44

Consagração de Dízimos e Ofertas “Felicidade no Serviço” CC 410
Momento de Oração
Mensagem Pr. Mateus Rodrigues Chaveiro
Hino Congregacional “Coração Igual ao Teu”

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  “Traz o Som do Céu” “Acima de Tudo” e ” Sopra Espírito”
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Momento de Oração

Leitura Bíblica I João 1:5-10

Consagração de Dízimos e Ofertas “Favor de Deus”
Oração
Participação Musical
Mensagem Pr. Mateus Rodrigues Chaveiro
Hino Congregacional “Compromisso”

Oração
Poslúdio Instrumental

“Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar
 os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz”.

(João 13:14-15)

Manhã - 10h25min

“Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados.
A oração de um justo é poderosa e eficaz”. (Tiago 5:16)

1. Que Deus nos ajude a reconhecer nossa realidade espiritual.
2. Que Deus nos livre das distrações que tentam impedir nosso crescimento espiritual.
3. Que Deus nos auxilie a colocar em prática as disciplinas espirituais.

DIRIGENTE:

CONGREGAÇÃO:

TODOS:

Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e
siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a
vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará.

Se alguém quiser ser o primeiro, será o último, e servo de todos”. Eu lhes dei
o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz.

Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de
vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Quando
insultado, não revidava; quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se
àquele que julga com justiça.

“Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na
caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava; mas ela, da sua

pobreza, deu tudo o que possuía para viver.”

DIRIGENTE:

CONGREGAÇÃO:

TODOS:

Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é luz; nele
não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos
nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade.

Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com
os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se
afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade
não está em nós.

Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos
pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos
cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está
em nós.

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.

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,



Noite - 19h
“Traz o Som do Céu”

“Acima de Tudo”

“Sopra Espírito”

“Favor de Deus”

Manhã - 10h25min
“Trabalho Cristão” CC 422

“Brilharei”

“Felicidade no Serviço” CC 410

“Coração Igual ao Teu”

1- Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus;
Com o Mestre seguir no caminho dos céus;
Com o seu bom conselho o vigor renovar,
E fazer prontamente o que Cristo mandar!

2- Vamos nós trabalhar, os famintos fartar,
Para a fonte os sedentos depressa levar;
Só na cruz do Senhor nossa glória será,
Pois Jesus salvação pela graça nos dá!

3- Vamos nós trabalhar para Cristo, o Senhor;
Contra o reino das trevas será vencedor;
Ele, então, para sempre exaltado será,
Pois real salvação pela graça nos dá!

4- Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus,
Que coroa real nos dará lá nos céus;
Na mansão dos fiéis o descando será,
Pois Jesus salvação pela graça nos dá!

No labor, com fervor, a servir a Jesus.
Com esperança e fé e com oração,
Até que volte o Redentor.

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.

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

Brilharei como as estrelas que estão no céu,
ao lançar tua verdade na escuridão.
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.

1- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
Satisfeito, abençoado;
Proclamando do meu Rei a salvação,
No serviço do meu Rei.

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

3- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
Jubiloso e consagrado;
Ao seu lado desafio a todo mal,
No serviço do meu Rei.

4- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
Venturoso e 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.

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.

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!

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.

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!

Acima de todos, acima de tudo está o Senhor entronizado.
Os anjos e os homens, os céus e a terra

Montanhas e mares declaram quem Tu és.
Tu és Senhor e rei, governas sobre o universo.

Justo e fiel, vestido de glória e poder.
Coroado estás pra sempre reinarás.

Prostrados aos seus pés, erguemos o teu Santo Nome
em adoração, nos entregamos a Ti.

Toma o teu lugar e habita entre nós.
Ó, Santo Deus.
Ó, Santo Deus

(Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus.)
(Tu és Santo. Tú és Santo.)


