Informativo

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ANIVERSARIANTES: 02- Sueli de Fátima
Lima Santos, Júlia Ferreira Sobral; 04- Zuleide
Bezerra de Souza; 06- José Adelmo Ramos
Calado; 07- Elias dos Santos Oliveira,
Francisco das Chagas Souza, Alice Naves
Lôbo; 08- Pr. José Jeremias F. de Oliveira,
Rita Alves Lopes. Casamento: 02- Edna e
José Luciano, Maria de Fátima e Pr. José
Jeremias Parabéns!

EBD - CLASSE ÚNICA: nesse mês de

CORA DA IGREJA: reinício dos ensaios, dia
08 de fevereiro, visando a Páscoa. Aguardo
todos os irmãos, coristas, para ensaiarmos a
Cantata "Corra para a Cruz!" Venham todos
preparados para adquiri-la.

CULTO DE GRATIDÃO: no próximo

OBJETOS ESQUECIDOS: pedimos aos
irmãos que esqueceram algum objeto na igreja
procurarem a secretaria para retirá-los.
ALTAR: atenção, Juventude! No próximo
sábado, dia 08/02, às 20h, teremos o nosso
altar. Participe!

fevereiro continuaremos tendo classe única.

domingo dia 09/02, no culto da manhã, teremos
a Celebração da Ceia do Senhor.

Boletim
domingo dia 09/02, 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 GuinéBissau, em Janeiro/2015, entrar em contato
com o Pr. Washington Luiz. São 10 inscrições,
somente para os membros da PIBS.

Leitura Bíblica da Semana
Êxodo 17:8-19:15
Êxodo 19:16-21:21
Êxodo 21:22-23:13
Êxodo 23:14-25:40
Êxodo 26:1-27:21
Êxodo 28:1-43
Êxodo 29:1-30:10

Mateus 22:34-23:12
Mateus 23:13-39
Mateus 24:1-28
Mateus 24:29-51
Mateus 25:1-30
Mateus 25:31-26:16
Mateus 26:17-35

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

27:7-14
28:1-9
29:1-11
30:1-12
31:1-8
31:9-18
31:19-24

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

6:27-35
7:1-5
7:6-23
7:24-27
8:1-11
8:12-14
8:15-21

Escala de Serviços
Neste Domingo, 02/02
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Informática:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Operador de Áudio:
¨Recepção:
¨Segurança:

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.

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

CELEBRAÇÃO DA CEIA: no próximo

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!
03-Segunda
04-Terça
05-Quarta
06-Quinta
07-Sexta
08-Sábado
09-Domingo

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

No Próximo Domingo, 09/02

ATIVIDADES REGULARES

Daniel Ferreira.
Karina Mondianne.
Ana Freitas.
Patrícia, Rejaine e Mariana.
Valdivino e Maria Alves.
Claudio, Joseane e Norton.
Carolina E. e Eduardo A.
Alessandro e Claudinei.
Álisson.
Tania Santos.
Deraldo, Elias Monteiro,
Alex Maracaipe e Rafael H..

• 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 - JANEIRO- 2014

Dominical

 PASTORAL

Ano XXXIII - Nº 05

Agora é colocar em prática!
Constantemente nos confrontamos com uma distância enorme que separa o
que somos do que gostaríamos de ser como discípulos. Mesmo depois de tanto tempo
de fé cristã, depois de tantas pregações ouvidas e tantos cultos frequentados
continuamos sem experimentar crescimento relevante e profundidade apaixonante em
nosso relacionamento com Jesus.
Todos temos que admitir que essa distância entre o que somos e o que
deveríamos ser existe. E é justamente nesse lugar que as disciplinas espirituais entram.
O papel das disciplinas espirituais é nos levar a viver, experimentar tudo aquilo que
conhecemos teoricamente a respeito da fé cristã. Elas não acrescentam justiça à nossa
vida, como se fosse uma suplementação ao que Cristo fez por nós na cruz, mas são
meios de alcançarmos sabedoria refletida em uma nova forma de vida. As disciplinas
não são apenas coisas religiosas que fazemos como forma de confirmar nossa fidelidade
a uma denominação ou comunidade religiosa, são a ponte que completa essa distância
e torna possível a transformação de nossos hábitos e caráteres à luz da justiça de Jesus
Cristo. As disciplinas são a fé em ação, em movimento constante e consciente em
direção ao Pai e ao próximo.
Logo, não basta entender uma disciplina, é preciso praticar e por isso mesmo
o nome “disciplinas espirituais” vem bem a calhar para mostrar que o que realmente
está em questão aqui é você realizar as práticas devocionais assim como o esportista
encara sua disciplina de treinos e provas a fim de habilitar seu corpo aos movimentos e
à vitória. Também mostra que as práticas devocionais não são intervenções que fazemos
de vez em quando em nossa vida religiosa, elas fazem parte do nosso dia-a-dia, nossa
rotina e cotidiano.
A não ser que as disciplinas sejam praticadas regularmente, não veremos
crescimento consistente em nossa condição de discípulos. Portanto, nosso desejo é
que após dedicarmos tanto tempo estudando as disciplinas espirituais você possa
sentar calmamente, analisar sua agenda e formular um plano para colocar o quanto
antes essas disciplinas em sua rotina. Que o próprio Espírito de Cristo o fortaleça para
que você se engaje nas práticas espirituais e assim cresça em Cristo e deixe Cristo
crescer em você a cada dia.
Em Cristo,
Pr. Mateus R. Chaveiro
Adaptado de: “Disciplinas Espirituais: Jesus Crescendo em nós...”, Jeferson C. Alvarenga.
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Sobradinho, 02 de fevereiro de 2014.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min

Processional

Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação
Ministério de Comunicação
Prelúdio
Instrumental
“No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura.”.
(João 4.23)
Oração de Intercessão pelo culto
Cânticos
“Traz o Som do Céu” “Compromisso”
Leitura Bíblica

Mc 12:30; Rm 12:1; Hb 13:15

HOMENS:

Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma,
de todo o seu entendimento e de todas as suas forças.

MULHERES:

Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam
em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus; este é o culto racional de
vocês.

TODOS:

Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um
sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome.

Participação Musical
Alex Lima André
Recitativo Bíblico
II Coríntios 9:7
“Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não com tristeza, ou por necessidade;
porque Deus ama ao que dá com alegria.”
Consagração de Dízimos e Ofertas

Pr. Mateus Rodrigues Chaveiro
“Sopra Espírito”
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.

Instrumental
Ministério de Comunicação
Instrumental

Oração de Intercessão pelo culto
Cântico
“Quem Nos Separará?” “Incomparável” e ”Quebrantado”
Oração
Visitantes, Bens e Vidas
Momento de Oração
Leitura Bíblica
Salmos 80:1-7, 17-19
DIRIGENTE:

Tu, que és pastor de Israel, dá ouvidos; tu, que guias a José como a um
rebanho; tu, que te assentas entre os querubins, resplandece. Perante Efraim,
Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos.

TODOS:

Faze-nos voltar, ó Deus, e faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos.

MULHERES:

Ó Senhor Deus dos Exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu
povo? Tu os sustentas com pão de lágrimas e lhes dás a beber lágrimas com
abundância. Tu nos pões em contendas com os nossos vizinhos e os nossos
inimigos zombam de nós entre si.

TODOS:

Faze-nos voltar, ó Deus dos Exércitos e faze resplandecer o teu rosto, e seremos
salvos.

HOMENS:

Seja a tua mão sobre o homem da tua destra, sobre o filho do homem, que
fortificaste para Ti. Assim nós não te viraremos as costas; guarda-nos em vida
e invocaremos o teu nome.

TODOS:

Faze-nos voltar, Senhor Deus dos Exércitos; faze resplandecer o teu rosto e
seremos salvos.

Consagração de Dízimos e Ofertas “Oh, Trazei à Casa do Tesouro” 244 HCC
Oração
Participação Musical
Alex Lima André
Recitativo Bíblico
Lucas 15:22-24
“Mas o pai disse aos seus servos: ‘Depressa! Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem
um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer
uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida; estava perdido e foi
achado’. E começaram a festejar.”

Sobre os nossos corações, vem, Senhor!
Sobre todas as nações, vem, Senhor!
Sobre toda a terra estende a Tua glória,
ora, vem, Senhor Jesus!
Oração
Poslúdio

Noite - 19h

“Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os
pecados, pudéssemos viver para a justiça; e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como
ovelhas desgarradas; mas agora tendes voltado ao Pastor e Bispo das vossas almas”.
(I Pedro 2:24-25)

“Meu Melhor a Ti”

Momento de Oração
Mensagem
Hino Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação
Prelúdio

Instrumental

Mensagem “ A alegria do retorno”
Hino Congregacional
Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eu só Quero Estar onde Tu Estás”
Instrumental

Noite - 19h

Manhã - 10h25min
“Traz o Som do Céu”

“Quem Nos Separará?”

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 enxergar 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!

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

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,

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

“Meu Melhor a Ti”
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.
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.

“Sopra Espírito”
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!

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.

“Incomparável”
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!

“Quebrantado”
Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou.
Do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar.
O meu Salvador na cruz mostrou
o amor do Pai, o Justo Deus.
Pela cruz me chamou.
Gentilmente me atraiu
e eu, sem palavras, me aproximo,
quebrantado por seu amor.

Imerecida vida, de graça recebi.
Por sua cruz da morte me livrou.
Trouxe-me a vida. Eu estava condenado,
mas agora pela cruz eu fui reconciliado.
Impressionante é o seu amor.
Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel.

“Oh, Trazei à Casa do Tesouro” 244 HCC
1- Oh, trazei à casa do tesouro,
dízimos e ofertas com amor!
Consagrai-vos como bons mordomos,
desfrutando as divinais promessas.
Sim, provai-o,
confiantes, dedicai-vos já ao Senhor,
Que grandes bênçãos
sobre vós derramará.

2- Quando minha fé vacila e falha,
tudo se escurece ao meu redor;
com ternura meu Senhor me ampara;
pelo seu amor então prossigo.
3- Eu lhe dediquei a minha vida,
todos os talentos, tempo e bens.
Com mil bênçãos ele me sustenta;
nele achei perdão e paz perenes.

“Eu só Quero Estar onde Tu Estás”
Eu só quero estar onde Tu estás. Todo tempo em Tua presença.
De longe eu não quero Te adorar. Contigo eu quero ficar.
Eu só quero estar onde Tu estás. Morar contigo eternamente.
Oh! Leva-me ao lugar onde Tu estás. Contigo eu quero ficar.
Eu quero estar contigo. Vivendo em Tua presença.
Comendo em Tua mesa. Rodeado por Tua glória.
Em Tua presença eu desejo sempre estar.
Eu só quero estar, eu só quero estar com o Senhor.

