Informativo
ANIVERSARIANTES: 09- Edson Pereira do
Nascimento, Leonardo Carlos da Paixão; 10Anderson Valeriano Siqueira, Juarez Alves
Martins; 11- Ana Paula Silvino de S. Leão;
12- Mayara W. Neves Ferreira dos Santos,
Tiago Ferreira de Aguiar; 15- Ilda Ferreira
Guimarães, Marilza de Almeida Maia
Barbosa. Casamento: 10- Janaína e Dájames,
Maristela e Paulo de Tarso. Parabéns!
CHÁ DA COMUNHÃO: hoje após o culto
da noite teremos o nossa chá da comunhão.
Contamos com sua colaboração.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

teremos uma cantina missionária, cuja

REUNIÃO DO CONSELHO : os conselheiros da PIBS são convocados para reunião
dia 12/02, às 21h, após o culto de oração.

evangelístico e social a ser realizado pela
Juventude de nossa Igreja, no Mestre
D'Armas. Participe!
EBD - CLASSE ÚNICA: nesse mês de
fevereiro continuaremos tendo classe única.
CULTO ADMINISTRATIVO: será realiza-

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.

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!

Leitura Bíblica da Semana
10-Segunda
11-Terça
12-Quarta
13-Quinta
14-Sexta
15-Sábado
16-Domingo

Êxodo 30:11-31:18
Êxodo 32:1-33:23
Êxodo 34:1-35:19
Êxodo 35:20-36:38
Êxodo 37:1-38:31
Êxodo 39:1-40:38
Levítico 1:1-3:17

Mateus 26:36-68
Mateus 26:69-27:14
Mateus 27:15-31
Mateus 27:32-66
Mateus 28:1-20
Marcos 1:1-28
Marcos 1:29-2-12

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

32:1-11
33:1-12
33:13-22
34:1-10
34:11-22
35:1:16
35:17-28

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

8:22-31
8:32-36
9:1-6
9:7-8
9:9-10
9:11-12
9:13-18

Escala de Serviços
Neste Domingo, 09/02
¨Assessoria Culto:
Caio Guedes e Paulo Lôbo.
¨Assessoria EBD:
Karina Mondianne.
¨Berçário 1:
Ana Freitas.
¨Culto Infantil 4 a 7: Karina e Rute
Elisa e Maria Clara.
¨Culto Infantil 1 a 3: Patrícia, Rejaine e Mariana.
¨Diáconos:
Valdivino e Maria Alves.
¨Informática:
Claudio, Joseane e Norton.
¨Introdução:
Carolina E. e Eduardo A.
¨Motoristas:
Alessandro e Claudinei.
¨Operador de Áudio: Álisson.
¨Recepção:
Tania Santos.
¨Segurança:
Deraldo, Elias Monteiro,
Alex Maracaipe e Rafael H.

No Próximo Domingo, 16/02

ATIVIDADES REGULARES

Alessandro C. e Wellington S.
Maristela.
Marinalva.
Tânia F. e Alessandra
Marialva e Mariana
Fabíola, Kátia e Rejaine.
Deraldo e Norma Lima.
Valdivino, Lorena e Mayara.
Dinalva N. e Paulo José.
Erisvaldo e Nelson dos Santos.
Jônatas.
Magali S. e Nelson.
Sebastião Jr., Paulo de Tarso,
Elias Vital e Marcelo M.

• 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

18% r e a l i za d o
01 a 02/02/14

Boletim

Dominical

 PASTORAL

Ano XXXIII - Nº 06

Enfrentando coisas difíceis
Enfrentar adversidades e coisas difíceis é passar pelas provas de fogo que
são duras provações. Ter passado por uma experiência difícil parece ser comum para
todas as pessoas, em maior ou menor gravidade. Como podemos enfrentar esses
momentos, a fim de que eles não nos transformem em pessoas amargas; rudes,
insensíveis, irreconciliáveis, de justiça própria?
Devemos ter cuidado porque os problemas podem nos esfriar na fé e nos
afastar de Deus. Foi exatamente assim, que Israel fez quando passou a olhar a sua dor.
O povo deixou o Senhor e se enveredou em falhas gritantes. Pecou fracassando no seu
relacionamento e no seu culto a Deus. Deixou de servi-lo em santidade e justiça. Diz
Isaías 43 que Israel fracassou dando a Deus muito trabalho com os pecados cometidos.
A oferta deles ao Senhor foi de iniquidades.
É impressionante saber que nessa devassidão espiritual Deus falou ao seu
povo: “Eu, e eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim e dos
teus pecados não me lembro”. (v.25). Você esperaria ouvir a voz de Deus vivendo essa
vida de fracassos? Deus falou no passado e continua a falar aos nossos corações ainda
hoje.
Isaías diz que para enfrentarmos as coisas difíceis:
Devemos lembrar sobre quem está no controle. (v.15). “Eu sou o Senhor,
vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei”. Ele mesmo, o Senhor, tem o controle de
tudo em suas mãos.
Devemos esquecer o passado. (v.18) “Não vos lembreis das coisas passadas”.
Temos coisas boas e ruins registradas no passado. É possível que até mesmo coisas
boas nos aprisionem. Vitórias que tivemos no passado e que nos impedem de crescer
no presente. Devemos, também, esquecer as derrotas, as coisas ruins que nos impedem
de sermos usados nas coisas que Deus deseja fazer, agora.
Devemos buscar coisas novas. (v.19). ”Eis que faço uma coisa nova, que está
saindo à luz...”. Deus tem uma promessa de vitória e Ele quer que tomemos posse dela.
Para enfrentar as coisas difíceis devemos aceitar o conselho do profeta Isaías
e teremos sucesso nos problemas da vida.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - FEVEREIRO- 2014

0%

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

arrecadação será investida no trabalho

do no próximo domingo, 16/02, às 10h25.
SALA DE COSTURA: dia 10/02, segundafeira, a sala de costura reinicia suas atividades.

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

CANTINA MISSIONÁRIA: dia 16/02

100 %
do orçado

Sobradinho, 09 de fevereiro de 2014.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min

Processional

Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação

Instrumental

Instrumental

“Para que todos sejam um; assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em Ti, que também eles sejam
em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.” (João 17:21)

“Dom de Amar” “Deus Supremo És”

Leitura Bíblica

Jo 17:13-18;21-23;26

DIRIGENTE: Mas agora eu vou para Ti. E digo isso enquanto estou no mundo, para que eles
tenham a minha alegria em plenitude.Eu lhes dei a tua palavra; o mundo os odiou,
pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Não rogo que os tires do
mundo, mas que os guardes do Maligno. Eles não são do mundo, assim como eu
também não sou.
TODOS:

Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Ministério de Comunicação

Prelúdio

Oração de Intercessão pelo culto
Cânticos
Momento de Oração

Noite - 19h

Processional

Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao
mundo, eu também os enviei ao mundo.

Igreja em Ação

Ministério de Comunicação

Prelúdio

Instrumental

“Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, que preparou
um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas.”
(Isaías 43:15-16)

Oração de Intercessão pelo culto
Cântico

“Te Agradeço” “Tú és Santo” e ”Digno é o Senhor”

Oração

Visitantes, Bens e Vidas

Participação Musical

Jessé Delfino

Momento de Intercessão
Oração de dedicação ao Culto Infantil

(Crianças de 04 a 07 anos)

Consagração de Dízimos e Ofertas

“Graças Senhor”

Leitura Bíblica

Isaías 43:18-22

MULHERES: Para que todos sejam um; assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em Ti, que
também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.

DIRIGENTE:

Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas.

HOMENS:

TODOS:

Eu falo uma coisa nova, que já está para acontecer. Não percebestes ainda?
Porei um caminho no deserto e rios no ermo.

MULHERES:

Povo que formei para mim, para que proclamasse o meu louvor.

TODOS:

Contudo, não me invocaste, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel.

Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um;

JUVENTUDE: Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que
o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste.
TODOS:

E fiz que conhecessem o teu nome e continuarei a fazê-lo conhecido; para que o
amor com que me amaste esteja neles e eu também neles esteja.

Participação Musical

Alex Lima André

Recitativo Bíblico

Malaquias 3:10

“Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa e provai-me
nisto, diz o Senhor dos exércitos e vede se não abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vós
tantas bênçãos, que não conseguireis guardá-las.

Consagração de Dízimos e Ofertas
Momento de Oração
Texto Bíblico

“Graças Te Rendemos” 426 HCC
Mateus 16:18

“Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas
do inferno não prevalecerão contra ela.”

Mensagem

“Salvos para serem Igreja”

Celebração da Ceia
Hino Congregacional

“Enfrentando coisas difíceis”

Hino Congregacional

Pr. Washington Luiz da Silva

“Temos por Lutas Passado” 502 HCC

1- Temos por lutas passado,
lutas terríveis, cruéis,
mas o Senhor tem livrado
delas seus servos fiéis.
Força e poder nos tem dado,
ele nos tem sustentado,
dando-nos pleno perdão,
segurança e consolação.

2- Deus já nos tem prometido
uma vitória total.
Ele não tem esquecido
sua palavra real.
Ele nos tem protegido,
tudo nos tem garantido.
Por sua mão temos paz,
vida eterna que satisfaz.

Sim, Deus é por nós. Quem nos vencerá?
Pelo seu amor leal Deus nos guardará.
Defender-nos-á do poder do mal.
Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor
e seu nome honrar.

Pr. Washington Luiz da Silva

“Nome que Inspira o Meu Louvor” 177 HCC

Oração
Poslúdio

Mensagem

Oração
Instrumental

Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min
“Dom de Amar”

“Te Agradeço”

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 o dom de amar. Para compartilhar e estar pronto a ajudar
Obedecendo a Deus, que nos ensinou o amor.

“Deus Supremo És”
Deus supremo és. Soberano em glória!
És incomparável, (Homens)
maravilhoso, (Mulheres)
em tua formosura. (Homens)
És incomparável, (Homens)
maravilhoso, (Mulheres)
em tua majestade! (Homens)

Não há outro Deus como Jeová;
não há outro Deus além do Senhor;
não há no céu, não há na terra,
não há no mar,
Deus como o Senhor!

“Graças Te Rendemos”426 HCC
1- Graças te rendemos,
Deus de luz e amor,
Pelo dom de Cristo,
nosso Salvador;
Pelo que nos deste
com bondosa mão,
Pelos dons da vida:
veste, abrigo e pão.

2- Graças te rendemos,
pois, Senhor, nos dás,
entre bons amigos,
alegria e paz.
Dá-nos sempre a bênção
de contigo estar;
dá-nos sempre o gozo
de teu nome honrar.

“Nome que Inspira o Meu Louvor” 177 HCC
1- Existe um nome sem igual
que inspira o meu louvor,
um som mavioso, divinal
é o nome do Salvador.

3- Jesus, por onde quer que eu vá,
dirige o meu viver.
Conforto e forças sempre dá
com seu amor e poder.
Nome que inspira o meu louvor,
nome que inspira o meu louvor,
nome que inspira o meu louvor
é o nome do Salvador.

2- Jesus, o Salvador, me amou,
sofreu cruciante dor
e minha vida libertou
na força do seu amor.

Noite - 19h

4- No céu, um dia, cantarei
dos salvos a canção
e plenamente entenderei
quão grande foi seu perdão.

Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer. Por tuas promessas e tudo o que és
eu quero te agradecer com todo o meu ser.
Te agradeço, meu Senhor. (homens) Te agradeço, meu Senhor. (mulheres)
Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar: te agradeço,
Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.
“Tu és Santo”
Tu és Santo, (Tu és Santo). Poderoso, (Poderoso). Tu és digno, (Tu és digno).
De adoração, (De adoração). Eu te sigo, (Eu te sigo). Eu te louvo, (Eu te louvo).
Para sempre, (Para sempre). Te amarei, (Te amarei).
Eu canto e louvo (Tu és o Senhor, tu és Rei dos reis).
Ao Rei que é digno. (Ele é o pai de amor poderoso Deus).
Eu canto e adoro, (És Emanuel, És o Grande Eu Sou).
Diante dele eu me prostro (Ele é o cordeiro que me salvou).
E eu canto e louvo. (Ele vivo está, Ele ressurgiu).
Ao Rei que é digno. (Sempre reinará, Ele sempre existiu).
Eu canto e adoro. (Ele é o alfa e ômega o inicio e o fim). Diante dele eu me prostro.
Salvador e Messias, amigo pra mim. Principe da paz, só por Ele eu vivierei.
“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.

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.

“Graças Senhor”
Aqui diante de Ti,
Graças dou, sempre a Ti eu graças dou,
eu tenho tanto pra te agradecer.
graças dou.
Graças dou. Graças dou.
O que me deste, Senhor,
por tantas bênçãos que eu não posso ver.
Tens feito tanto por mim,
Graças dou. Graças dou.
da escuridão tua luz me tirou.
Graças dou. Graças dou.
Com meu coração
Por teu Amor e perdão,
e o meu louvor,
por meus pecados levados na cruz.
com as mãos aos céus,
Graças dou. Graças dou.
Louvo-te, Senhor.

