
Sobradinho, 09 de março de 2014.

 PASTORAL
B o l e t i m  D o m i n i c a l   Ano XXXIII - Nº 10

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, 09/03 No Próximo Domingo, 16/03 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 - MARÇO 2014

Leitura Bíblica da Semana

0 %
100 %

do orçado

18%  rea l i za d o

Informativo

01 a 02/02/14

¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil  4 a 7:

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

Dia de Missões Mundiais

NOIVOS: atenção, noivos: no próximo
sábado teremos o  curso  de noivos para
casamento, às 15h30. Participe.

AGRADECIMENTO: registramos a presen-
ça do Pr. Henrique Davanso, Coordenador da
JMM no Centro Oeste e do Pr. João Marcos
Barreto Soares - Diretor Executivo da JMM,
na PIBS. Externamos nossa gratidão pela pre-
sença dos amados irmãos.

FORMATURA: recebemos o convite de for-
matura da irmã Andressa Farias Ferreira, re-
ferente ao curso de Bacharel em Enferma-
gem, da Univerdade de Brasília  Colação de
Grau: 18/03, terça-feira, às 20h, no Centro
Comunitário Athos Bulcão.

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.

CONVOCAÇÃO DO CONSELHO: o Pr.
Washington Luiz convoca o conselho para
uma reunião, na próxima quarta-feira, dia 12/
03/14, às 21h10, após o culto, no terceiro
piso, com horário de encerramento previsto
para às 22h30.

ANIVERSARIANTES: 09- Thales Alves
Martins; 10- Guilherme Naves Lôbo, Juarez
A. Martins; 11- João Batista da Cunha, Lídia
Cristina M. Bulhões do Nascimento; 12-
Fabiano André do Nascimento Santos, Ruth
Gadêlha Marques, Marcelo Ribeiro
Medeiros, Francisco José Motta e Oliveira,
Hudson Ferreira Teles, Isabel Coelho Pereira
Flor, Pablo Micael Carvalho Guerra; 14-
André de Aguiar Oliveira, Samuel de Aguiar
Oliveira, Luana Barbosa Sousa Salles; 15-
Lázara Gonçalves da Costa. Parabéns!

DÍZIMO: Agradecemos aos irmãos que têm
participado da vida financeira da PIBS. Que
Deus os abençoe. “Deus ama ao que dá com
alegria.” (2 Coríntios 9.7b)

CHÁ DA COMUNHÃO: hoje após o culto
da noite, teremos o nosso chá da comunhão
missíonário. Contamos com sua colaboração.

ACAMPAMENTO JUNIORES: atenção
pais de crianças de 09 a 12 anos: a irmã Patrícia
Martins convida a todos para participarem de
uma reunião hoje, após o culto da manhã, na
bancada do coral. Assunto: acampamento dos
juniores.

Jefferson G. e Caio Guedes.
Karina Mondianne.
Ana Freitas.
Tânia F. e Alessandra,
Patrícia e Maria Clara.
Rejaine, Viviane e Kátia.
Adalberto e Maria Consuelo.
Mayara, Joseane e Norton.
Paulo José e Welida
Israel B. e Sinval.
Álisson.
Tania Souza
José Carlos, Israel e
Jefther.

Wellington S. e Alex Pinheiro.
Maristela.
Marilza.
Eunice e Rute,
Marinalva e Anna Júlia.
Fabíola, Patrícia e Fernanda.
Joaquim e Áurea.
Ricardo, Lorena e Camylla.
Peterson e Telma Anselmo.
Daniel F. e Claudinei.
Jônatas.
Gleslia P. e Angélica Freitas.
Dájames, Valmi,
Antonio e Daniel F.

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!

O segundo domingo de março é um dia importante na agenda dos Batistas
Brasileiros. Separamos essa data para comemorarmos o dia de missões mundiais.
Trabalhamos todos os dias do ano na projeção do reino de Deus entre as nações e a obra
realizada nunca foi em vão; Deus esteve presente e respondeu aos alvos desafiadores
lançados ao redor do mundo, até agora. Prova disso, são os frutos dos trabalhos.

O que acontece quando nos envolvemos com missões? A igreja torna-se um
celeiro de pessoas vocacionadas; a igreja fica mais envolvida com a necessidade de
salvação que prevalece no coração das nações. O envolvimento com missões leva os
crentes a um envolvimento com Cristo e com a Sua palavra diariamente.

Uma igreja envolvida com missões gera crentes dedicados a darem suas vidas
pelos outros, no desejo de vê-los salvos, amadurecidos na fé em Cristo, testemunhas
vivas do Senhor Jesus e no cumprimento da ordem de fazerem discípulos em todo o
mundo. Estarmos envolvidos com missões, não é uma opção! É uma ordem expressa do
Senhor das nações.

A cada ano, uma ênfase missionária é lançada como desafio para as igrejas
batistas. Como uma oportunidade renovada, para essa conjuntura, somos desafiados a
fazermos parte de uma estratégia de evangelização, entrando em campo com Cristo,
pelas nações. O campo é o mundo; o mundo perece sem Cristo e sem salvação.

O mundo é o campo branco para a ceifa e ele vive sob as forças opressoras de
seitas e religiões; de governos sem piedade, malignos e sanguinários. Nações que são
conduzidas por leis criadas em oposição à vontade expressa de Deus. O mundo está
longe de Deus e jaz no maligno. Portanto, somos desafiados a fazermos parte de um time
que joga pela salvação das pessoas.

Somos mobilizados a participarmos e vermos o cumprimento das palavras do
Senhor que diz: “Todas as nações virão à tua presença e te adorarão”. (Ap. 15:4). Para
obter esse resultado digno de grande alegria, basta que você: “Entre em Campo com
Cristo, pelas Nações”.

De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

Números 11:24-13:33
Números 14:1-15:16
Números 15:17-16:40
Números 16:41-18:32
Números 19:1-20:29
Números 21:1-22:20
Números 22:21-23:30

10-Segunda
11-Terça
12-Quarta
13-Quinta
14-Sexta
15-Sábado
16-Domingo

Marcos 14:22-52
Marcos 14:53-72
Marcos 15:1-47
Marcos 16:1-20
Lucas   1:1:25
Lucas   1:26-56
Lucas   1:57-80

Salmo 52:1-9
Salmo 53:1-6
Salmo 54:1-7
Salmo 55:1-23
Salmo 56:1-13
Salmo 57:1-11
Salmo 58:1-11

Provérbios 11:1-3
Provérbios 11:4
Provérbios 11:5-6
Provérbios 11:7
Provérbios 11:8
Provérbios 11:9-11
Provérbios 11:12-13



Processional Instrumental

Saudações e Boas Vindas

Igreja em Ação Ministério de Comunicação

Prelúdio Instrumental

Oração de Intercessão pelo culto

Cânticos “Vinde, Cristãos, Cantai” 235 HCC e  “Louvemos ao Senhor”

Momento de Oração

Participação Musical Coro Feminino

Recitativo Bíblico Gênesis 28:22

Consagração de Dízimos e Ofertas “Centro da Tua Vontade”

Oração

Participação Musical Coro Feminino

Texto Bíblico João 8:31; 13:34-35; 15:4-5

Mensagem           “O Discipulado Cristão” Pr. Washington Luiz da Silva

Hino Congregacional “Ó Senhor, Vem me Dirigir” 212 HCC

Oração
Poslúdio Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Processional Instrumental

Saudações e Boas Vindas

Igreja em Ação Ministério de Comunicação

Prelúdio Coro da Igreja

Oração de Intercessão pelo culto

Cântico  “Vinde, Cristãos, Cantai” 235 HCC

Oração Visitantes, Bens e Vidas

Participação Musical Coro da Igreja

Momento de Intercessão pelos povos que carecem de paz e salvação

Leitura Bíblica Hb 1:3; Fl 2:9

Cânticos “Aclame ao Senhor” e “Poder para Testemunhar”

Oração de dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 04 a 07 anos)

Tema: “Entre em Campo com Cristo, pelas Nações”

Divisa: Apocalipse 15:4

Música da Campanha “Rei das Nações”

Mensagem  Pr. João Marcos Barreto Soares - Diretor Executivo da JMM

Hino Congregacional “Tua Voz Escuto a Convocar-me” 478HCC

Oração
Poslúdio Instrumental

“Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Alegrem-se e regozijem-se as nações,
pois julgas os povos com equidade e guias as nações sobre a terra.” (Salmos 67:3-4)

Manhã - 10h25min

“Louvai ao Senhor, todas as nações, exaltai-o todos os povos! Porque seu amor para conosco é
grande e a fidelidade do Senhor dura para sempre! Aleluia!” (Salmos 117)

1. Por mais compreensão do papel de discípulo.
2. Por mais envolvimento com a Palavra de Deus.
3. Por mais doação de vidas para a Evangelização.

“Então esta pedra que coloquei como coluna será casa de Deus; e certamente te darei o dízimo de
tudo quanto me deres.”

“Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis
verdadeiramente meus discípulos; Eu vos dou um novo mandamento; que vos ameis uns aos
outros; assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que
sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.Permanecei em mim e eu permanecerei em
vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira; assim também vós,
se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira; vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu

             nele, essa dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer.”

Ó Senhor, vem me dirigir!
com fervor quero te seguir
Para hoje e sempre te honrar
e teu amor ao mundo mostrar.

1.  Quero buscar e pedir ao Senhor
do seu Espírito e seu amor;
e na palavra vou refletir,
pois suas ordens eu quero cumprir.

2. Quero louvar e ouvir o Senhor,
o seu Espírito libertador,
todo pecado já confessar,
tudo que tenho lhe dedicar.

3. Quero falar e seguir ao Senhor,
ao seu Espírito consolador;
no seu trabalho vou investir
e só a ele amar e servir.

DIRIGENTE:

TODOS:

Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu Ser, sustentando
todas as coisas pela palavra do seu poder e tendo feito a purificação dos pecados,
assentou-se à direira da Majestade nas alturas.

Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de
qualquer outro nome;

“Todas as nações virão à tua presença e te adorarão.”

1- Tua voz escuto a convocar-me;
pronto estou e vou te obedecer.
Nesta senda vou seguir teus passos,
mesmo que eu precise padecer.

O que sou e tudo o que possuo
eu entrego para te servir.
Quero ser um instrumento usado por Ti.
Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui.

2- Minha vida quebra, molda e usa.
Quero ser um vaso em tuas mãos.
Que também eu seja como espelho,
refletindo sempre o teu padrão.



Noite - 19hManhã - 10h25min
“Vinde, Cristãos, Cantai” 235 HCC

“Louvemos ao Senhor”

“Centro da Tua Vontade”

“Ó Senhor, Vem me Dirigir” 212 HCC

“Vinde, Cristãos Cantai” 235 HCC

“Aclame ao Senhor”

“Poder para Testemunhar”

“Rei das Nações”

3- Vozes, bem alto erguei,
Aleluia! Amém!
com toda a sua grei.
Aleluia! Amém!
Oh, adorai a Deus
sempre, vós, filhos seus,
na terra e lá nos céus
Aleluia! Amém!

1- Vinde, Cristãos , cantai.
Aleluia! Amém!
A Cristo, o Rei, Louvai
Aleluia! Amém!
De todo o coração,
com fé e gratidão,
cantai com devoção.
Aleluia! Amém!

2- Alegres, com fervor,
Aleluia! Amém!
rendei a Deus louvor.
Aleluia! Amém!
Ele nos guiará,
sempre nos guardará,
nunca nos faltará.
Aleluia! Amém!

2- Tu és meu Pai, Senhor. Minha fonte de amor.
Tua palavra me ensina a caminhar.
E mesmo no cair, tua mão me ergue sim.
É tua graça que sustenta o meu coração!

1- Tudo que eu sou e quero ser, Senhor, é para o teu louvor.
Tu és minha prioridade ao me levantar.
Toda minha vida eu quero dedicar diante do teu altar.
Pois eu não consigo prosseguir sem tua luz.

3- Quero viver nos teus planos, te conhecer mais e mais, ó Pai.
E viver no centro da tua vontade!
Revela-te a mim, pois quero ser um vaso moldado por tuas mãos,
que te serve e busca te agradar e seguir os teus caminhos meu Pastor.

Ó Senhor, vem me dirigir!
com fervor quero te seguir
Para hoje e sempre te honrar
e teu amor ao mundo mostrar.

1.  Quero buscar e pedir ao Senhor
do seu Espírito e seu amor;
e na palavra vou refletir,
pois suas ordens eu quero cumprir.

2. Quero louvar e ouvir o Senhor,
o seu Espírito libertador,
todo pecado já confessar,
tudo que tenho lhe dedicar.

3. Quero falar e seguir ao Senhor,
ao seu Espírito consolador;
no seu trabalho vou investir
e só a ele amar e servir.

3- Vozes, bem alto erguei,
Aleluia! Amém!
com toda a sua grei.
Aleluia! Amém!
Oh, adorai a Deus
sempre, vós, filhos seus,
na terra e lá nos céus
Aleluia! Amém!

1- Vinde, Cristãos , cantai.
Aleluia! Amém!
A Cristo, o Rei, Louvai
Aleluia! Amém!
De todo o coração,
com fé e gratidão,
cantai com devoção.
Aleluia! Amém!

2- Alegres, com fervor,
Aleluia! Amém!
rendei a Deus louvor.
Aleluia! Amém!
Ele nos guiará,
sempre nos guardará,
nunca nos faltará.
Aleluia! Amém!

Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor.
Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor.
Com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre Te adorarei.

Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder, majestade e louvores ao Rei.
Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome.
Alegre te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre Te amarei.
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim.

1- Grandes são as tuas obras,
Senhor todo poderoso;
Justos e verdadeiros são
os teus caminhos.

Oh! Rei da nações, quem não temerá?
Quem não glorificará teu nome?
Oh! Rei das nações, quem não te louvará?
Pois só teu nome é santo.

2- Todas as nações virão
e adorarão diante de Ti,
pois os teus atos de justiça
se fizeram manifestos.

A toda nação, povo, tribo e lugar
de Cristo Jesus é preciso falar.
O Espírito Santo agindo em nós
nos dá o poder para testemunhar.

Tudo o que sou é pra Teu louvor.
Usa-me com Teu poder.
No meu viver testemunha serei
da cruz de Jesus, o Senhor.
Não importa aonde for
falarei do Teu grande amor.
Eis-me aqui!

Por onde eu for falarei do amor,
da graça, da cruz, do poder de Jesus.
E todos os povos O exaltarão
cumprindo o chamado da grande missão.

Quebranta-me, Senhor.
Enche-me, Senhor.
Envia-me, Senhor.
Usa-me, Senhor!

1- Louvemos ao Senhor. (Louvemos ao Senhor)
Adoremos o seu santo nome,
nosso amado Pai, seu nome é Santo.
Louvemos ao Senhor, pois seu nome é Santo (2x)

2- Magnifiquemos ao Senhor,
ao Rei que é digno de louvor.
Excelso, Supremo e mui digno de louvor. (2x)
Louvemos ao Senhor, pois seu nome é Santo (2x)
Hosana (Hosana), Hosana (Hosana), Hosana ao nosso rei. (2x)

3- Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor
em nosso novo coração.
Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida,
nos trouxe grande salvação.
Louvemos ao Senhor, pois seu nome é Santo. (4x)


