Informativo
ANIVERSARIANTES: 16-Jeferson Nascimento
Gomes, Luany da Silva Portilho; 17- Lucas
Eduardo de Melo, Mariana Barreto
Nascimento; 18-Neuzanira da Silva C. Batista;
19- Lhetícia Nunes Borges; 20 -AdalbertoAlves
de Oliveira, Benjamin Mendes Siqueira, Caroline
Ednara M. Machado Aguiar; 22- Daniel Gomes de
Souza. Casamento: 16- Luis e Silvânia Patrício.
Parabéns!
NOTA DE FALECIMENTO: informamos o
falecimento da irmã Francisca F. de Morais
Menezes, mãe do irmão Elisaldo Menezes,
ocorrido na última segunda dia 10/02. Oremos pela família enlutada.
MCA: teremos nossa sessão administrativa
hoje, às 17h30.
CORO FEMININO: hoje às 15h, ensaio geral visando apresentação no dia internacional
da mulher. Trazer todas as partituras.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

OFICINA DE LIBRAS: estão abertas as
inscrições para uma oficina de libras que será
realizada na nossa igreja. As aulas devem
acontecer aos sábados, às 16h, a partir de 8 de
março. Os interessados devem procurar a irmã
Ana Cristina.
NOIVOS: no mês de março, nos sábados 8/
03, 15/03, 22/03 e 29/03, às 15h30min
iniciaremos o curso de noivos para casamento.
Os casais devem preencher sua ficha de
adesão ao curso, na secretaria.
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.
ROL DE MEMBROS EM 16/02/14: 572
membros, sendo 341 mulheres e 231 homens.

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
17-Segunda
18-Terça
19-Quarta
20-Quinta
21-Sexta
22-Sábado
23-Domingo

Levítico 4:1-5:19
Levítico 6:1-7:27
Levítico 7:28-9:6
Levítico 9:7-10:20
Levítico 11:1-47
Levítico 12:1-13:59
Levítico 14:1-57

Marcos 2:13-3:6
Marcos 3:7-30
Marcos 3:31-4:25
Marcos 4:26-5:20
Marcos 5:21-43
Marcos 6:1-29
Marcos 6:30-56

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

36:1-12
37:1-11
37:12-29
37:30-40
38:1-22
39:1-13
40:1-10

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

10:1-2
10:3-4
10:5
10:6-7
10:8-9
10:10
10:11-12

Escala de Serviços
Neste Domingo, 16/02
¨Assessoria Culto:
Alessandro C. e Wellington S.
¨Assessoria EBD:
Maristela.
¨Berçário 1:
Marinalva.
¨Culto Infantil 4 a 7: Tânia F. e Alessandra
Marialva e Mariana.
¨Culto Infantil 1 a 3: Fabíola, Kátia e Rejaine.
¨Diáconos:
Deraldo e Norma Lima.
¨Informática:
Valdivino, Lorena e Mayara.
¨Introdução:
Dinalva N. e Paulo José.
¨Motoristas:
Erisvaldo e Nelson dos Santos.
¨Operador de Áudio: Jônatas.
¨Recepção:
Magali S. e Moacir Pereira.
¨Segurança:
Sebastião Jr., Paulo de Tarso,
Elias Vital e Marcelo M.

No Próximo Domingo, 23/02

ATIVIDADES REGULARES

Daniel F. e Clesson.
Edina Gadelha.
Dinalva.
Karina e Rute
Elisa e Maria Clara.
Viviane, Fernanda e Patrícia.
Queomides e Catarina.
Ricardo, Camylla e Norton.
Marcia Timm e Maria Valdinah.
Queomides e Alex Pinheiro.
Álisson.
Sebastião Calácia.
Izaque André, Eduardo A.,
Clesson e Paulo José.

• 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 - FEVEREIRO- 2014
51% r e a l i za d o

0%

01 a 09/02/14

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

ALTAR: no dia 22/02 teremos o Altar. O Pr.
Washington Luiz desafia os jovens e adolescentes a participarem e espera pelo menos
80 pessoas. Teremos a participação dos jovens da IB Geração Eleita e possivelmente
da Presidente da JUMOB.

100 %
do orçado

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

Boletim

Dominical

 PASTORAL

Ano XXXIII - Nº 07

Pode haver regozijo na tribulação?
“Porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de
alegria e a profunda pobreza deles foi plena em grande riqueza da sua generosidade”.
(II Co 8.2). Algo dito a respeito dos irmãos macedônios. Eles não tinham uma vida fácil,
eram pobres, marcados por muitas provas e aflições, sofriam por serem cristãos, mas
permaneceram firmes em Cristo em todo o tempo. Algo que se destaca, é que eles
decidiram darem-se a si mesmos ao Senhor. Essa decisão construiu neles uma resistência
ao sofrimento e o resultado foi uma intensa alegria.
Não podemos afirmar que foram gotas de alegria, momentos esporádicos de
alegria, mas intensa alegria. Assim como foi com os macedônios, o inimigo também nos
ameaça, tribulações nos aguardam à porta, problemas parecem insolúveis, o céu parece
de bronze. Mas, resolutos, de bom ânimo, como eles foram, também nós, nos entreguemos
ao Senhor e experimentemos a intensa alegria.
“Regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos”. É possível para
o crente se regozijar na tribulação? O que é regozijo? O que é tribulação? A fome é
tribulação. Pode haver regozijo na fome? Ser perseguido é tribulação. Pode haver regozijo
na perseguição? Provas severas são tribulações. Pode haver regozijo nas provas
severas? Enfermidade é tribulação? Pode haver regozijo na enfermidade?
Não estarmos isentos de passar por várias provações. Paulo pede aos cristãos
de Éfeso que “não desfaleçam diante das tribulações” e aos cristãos de Roma ele disse:
“Gloriemo-nos nas tribulações sabendo que ela produz perseverança e a perseverança
a experiência e a experiência a esperança; e a esperança não desaponta porque o amor
de Deus...”. O que nos sustenta nas tribulações é o fato de Deus nos amar. Ele nos dá
da Sua graça e nos capacita a termos um espírito e caráter perseverantes, que vencem
as provações e aflições da vida.
A tribulação do crente não pode levá-lo ao desespero, a desesperança, ao
suicídio, porque a tribulação produz a perseverança, a perseverança produz experiência,
a experiência resulta numa esperança que não decepciona. A graça de Deus nos capacita
a olharmos além dos nossos problemas presentes e contemplarmos com esperança a
vitória que vem do Senhor.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

Sobradinho, 16 de fevereiro de 2014.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min

Processional

Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação

Ministério de Comunicação

Prelúdio

Instrumental

“Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável .”
(Salmos 51:10)

Oração de Intercessão pelo culto
Cânticos

“Um Bom Dia” “ Renova-me, Senhor”

Oração
Recitativo Bíblico

“Tudo Entregarei” 295 CC

Oração
Leitura e Aprovação da Ata Anterior.

1 - Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão Auxiliar de Exame de Contas.
2 - Outros assuntos.
3 - Parecer da Comissão de Membros.

Participação Musical
Oração de dedicação ao Culto Infantil
Recitativo Bíblico

Alex Lima André
(Crianças de 04 a 07 anos)
Deuteronômio 14:25

“Então vende tudo, traz os valores na mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher.”

“Confiarei”
Hc 3:17-18; I Pe 4:13; Fl 4:4, II Co 8:2

Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras; ainda que o produto da
oliveira falhe e os campos não produzam mantimento; ainda que o rebanho seja
exterminado do estábulo e não haja gado nos currais; mesmo assim, eu me alegrarei no
Senhor, exultarei no Deus da minha salvação.

DIRIGENTE: Mas alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também
vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória.
TODOS:

ENCERRAMENTO
Leitura Bíblica

Salmos 51
“Edifica em Mim”

Edifica em mim uma morada para Ti. Um lugar onde teu Espírito possa sempre estar.
Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor.
Em tua presença estou cheio de tua glória. Tua vida em mim, minha vida em Ti.
Em tua presença caminho em vitória. Oh! Soberano e amado, Glorioso, Santo Trino Deus.
Santo, Santo, Oh! Soberano e Amado, Glorioso, Santo.
Glória (5x)
Oh! Soberano e Amado, Glorioso, Santo Trino Deus.

Oração
Poslúdio

Ministério de Comunicação
Instrumental

1. Agradecer a Deus pela sua presença em nossas tribulações.
2. Pedir a Deus resignação para enfrentarmos com confiança as tribulações.
3. Pedir a Deus pelas famílias que passam por tribulações.

TODOS:

ORDEM DO DIA

Instrumental

Oração de Intercessão pelo culto
Cântico
“Deus do Impossível” “417 HCC” e ”Alegrar-me-ei”
Oração
Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical
Alex Lima André
Momento de Intercessão

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração
Leitura Bíblica

EXPEDIENTE

Hino Congregacional

Noite - 19h

“E eles retiraram-se de diante do Sinédrio, alegres por terem sido julgados dignos de sofrer afronta
por causa do nome de Jesus.” (Atos 5:41)

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

Processional
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação
Prelúdio

Instrumental

Alegrai-vos sempre no Senhor; e digo outra vez: alegrai-vos!

DIRIGENTE: Pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles transbordam em riqueza de
generosidade e isso em dura prova de tribulação.

Mensagem “Pode haver regozijo na tribulação?” Pr. Washington Luiz da Silva
Hino Congregacional
“Mestre, o Mar se Revolta” 408 HCC
1 - Mestre, o mar se revolta, 2- Mestre, na minha tristeza
3- Mestre, chegou a bonança.
estou quase a sucumbir.
as ondas nos dão pavor.
Em paz vejo o céu e o mar.
A dor que perturba minha alma,
O céu se reveste de trevas,
O meu coração vive em calma
eu peço-te, vem banir.
não temos um salvador.
que não poderá findar.
Não te incomodas conosco? De ondas do mal que me encobrem, Fica comigo, meu Mestre,
quem me fará sair?
Podes assim dormir,
dono da terra e céu
se a cada momento estamos Pereço, sem ti, ó meu Mestre;
e assim chegarei bem seguro
vem logo, vem me acudir.
ao porto, destino meu.
bem perto de submergir?
As ondas atendem ao meu mandar: “Sossegai!”
Seja o encapelado mar, a ira dos homens, as forças do mal, tais
águas não podem a nau tragar que leva o Senhor, Rei do céu e mar.
Pois todos ouvem o meu mandar: “Sossegai, sossegai;
convosco estou para vos salvar, sim, sossegai.”

Oração
Poslúdio

Instrumental

Noite - 19h

Manhã - 10h25min
“Um Bom Dia”

“Deus do Impossível”

Um bom dia na presença do Senhor.
Um bom dia, na presença de Cristo, Rei.
Que o Senhor sobre ti levante o rosto, irmão.
E te guarde para sempre.
E te guarde eternamente.
E te guarde sempre em nome de Jesus.

Quando tudo diz que não,
sua voz me encoraja a prosseguir.
Quando tudo diz que não,
ou parece que o mar não vai se abrir,
sei que não estou só
e o que dizes sobre mim não pode se frustrar.
Vem em meu favor e cumpre em mim teu querer.

O Deus do impossível não desistiu de mim,
sua destra me sustenta e me faz prevalecer
O Deus do impossível não desistiu de mim,
sua destra me sustenta e me faz prevalecer
O Deus do impossível. O Deus do impossível.

Que Segurança! Sou de Jesus!” 417 HCC
1- Que segurança! Sou de Jesus!
Eu ja desfruto as bênçãos da luz.
Sou por Jesus herdeiro de Deus;
ele me leva à glória dos céus.

“Renova-me, Senhor”
Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual,
Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração.
Porque tudo que há dentro de mim, necessita ser mudado, Senhor.
Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti.

2- Ao seu amor eu me submeti
e extasiado então me senti.
Anjos cantando nos altos céus
louvam a excelsa graça de Deus.

Canta, minha alma! Canta ao Senhor!
Rende-lhe sempre ardente louvor!
Canta, minha alma! Canta ao Senhor!
Rende-lhe sempre ardente louvor!

3- Sempre vivendo em seu grande amor,
me regozijo em meu Salvador.
Esperançoso, vivo na luz,
pela bondade de meu Jesus.

“Alegrar-me-ei”
Alegrar-me-ei, alegrar-me-ei, alegrar-me, alegrar-me, alegrar-me-ei. (2x) no Senhor.
Pois tem me dado razão pra viver. Viver é Cristo e o morrer é lucro.
É o privilégio de amar e servir, mesmo que isto envolva dor e sofrimento. Alegrar-me-ei!

“Tudo Entregarei” 295 CC
1- Tudo, ó Cristo, a ti entrego;
Tudo, sim, por ti darei!
Resoluto, mas submisso,
Sempre, sempre, seguirei!

3- Tudo, ó Cristo, a ti entrego,
Quero ser somente teu!
Tão submisso à tua vontade
Como os anjos lá no céu!

Tudo entregarei!
Tudo entregarei!
Sim, por ti, Jesus bendito,
Tudo deixarei!

4- Tudo, ó Cristo, a ti entrego;
Oh, eu sinto teu amor
Transformar a minha vida
E meu coração, Senhor!

2- Tudo, ó Cristo, a ti entrego,
Corpo e alma, eis aqui!
Este mundo mau renego,
Ó Jesus, me aceita a mim!

5- Tudo, ó Cristo, a ti entrego;
Oh, que gozo, meu Senhor!
Paz perfeita, paz completa!
Glória, glória ao Salvador!
“Edifica em Mim”

Edifica em mim uma morada para Ti. Um lugar onde teu Espírito possa sempre estar.
Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor.
Em tua presença estou cheio de tua glória. Tua vida em mim, minha vida em Ti.
Em tua presença caminho em vitória. Oh! Soberano e amado, Glorioso, Santo Trino Deus.
Santo, Santo, Oh! Soberano e Amado, Glorioso, Santo.
Glória (5x)
Oh! Soberano e Amado, Glorioso, Santo Trino Deus.

Pois tem me dado razão pra entender que Ele me ampara em qualquer momento.
Sua Palavra me faz compreender que em meio às provas provo o seu sustento. Alegrar-me-ei!

“Confiarei”
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)

“Mestre, o Mar se Revolta” 408 HCC
1 - Mestre, o mar se revolta,
as ondas nos dão pavor.
O céu se reveste de trevas,
não temos um salvador.
Não te incomodas conosco?
Podes assim dormir,
se a cada momento estamos
bem perto de submergir?

2- Mestre, na minha tristeza
estou quase a sucumbir.
A dor que perturba minha alma,
eu peço-te, vem banir.
De ondas do mal que me encobrem,
quem me fará sair?
Pereço, sem ti, ó meu Mestre;
vem logo, vem me acudir.

3- Mestre, chegou a bonança.
Em paz vejo o céu e o mar.
O meu coração vive em calma
que não poderá findar.
Fica comigo, meu Mestre,
dono da terra e céu
e assim chegarei bem seguro
ao porto, destino meu.

As ondas atendem ao meu mandar: “Sossegai!”
Seja o encapelado mar, a ira dos homens, as forças do
mal, tais águas não podem a nau tragar
que leva o Senhor, Rei do céu e mar.
Pois todos ouvem o meu mandar: “Sossegai, sossegai;
convosco estou para vos salvar, sim, sossegai.”

