Informativo

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO
Organizada no dia 8 de dezembro de 1959
Pastor: Washington Luiz da Silva

ANIVERSARIANTES: 16- Davi Gomes de Souza; 17- Alessandro da Silva Correia, Francisca
da Silva Costa Ferreira, Maria Nazaré de Souza, Gilson Alves de Oliveira; 18- Cosme de

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

Castro Caetano, Eduardo Pinto Alencar, Jeovane Antonio de Matos, Fernanda Vogado Correia,
Tânia Cristina Gomes Borges. Casamento: 19- Eduardo e Dayse Alencar. 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)

Boletim

CORO FEMININO: hoje às 15h, ensaio geral. Trazer R$ 10,00 para adquirir a nova partitura.
ATIVIDADES NO MÊS DE MARÇO:
16/03 - Culto Administrativo.
22/03 - Curso de Noivos.
23/03 - Celebração da Ceia.
29/03 - Curso de Noivos.
- Altar.
ROL DE MEMBROS EM 16/03/14: 567 membros, sendo 338 mulheres e 229 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

Lucas
Lucas
Lucas
Lucas
Lucas
Lucas
Lucas

Números 24:1-25:18
Números 26:1-51
Números 26:52-28:15
Números 28:16-29:40
Números 30:1-31:54
Números 32:1-33:39
Números 33:40-35:34

2:1-35
2:36-52
3:1-22
3:23-38
4:1:30
4:31-5:11
5:12-28

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

59:1-17
60:1-12
61:1-8
62:1-12
63:1-11
64:1-10
65:1-13

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

11:14
11:15
11:16-17
11:18-19
11:20-21
11:22
11:23

Escala de Serviços
Neste Domingo, 16/03
¨Assessoria Culto:
Wellington S. e Alex Pinheiro.
¨Assessoria EBD:
Maristela.
¨Berçário 1:
Marilza.
¨Culto Infantil 4 a 7: Eunice e Rute,
Marinalva e Anna Júlia.
¨Culto Infantil 1 a 3: Fabíola, Patrícia e Fernanda.
¨Diáconos:
Joaquim e Áurea.
¨Informática:
Ricardo, Lorena e Camylla.
¨Introdução:
Peterson e Telma Anselmo.
¨Motoristas:
Daniel F. e Claudinei.
¨Operador de Áudio: Jônatas.
¨Recepção:
Gleslia P. e Angélica Freitas.
¨Segurança:
Dájames, Valmi,
Antonio e Daniel F.

No Próximo Domingo, 23/03
Daniel F. e Clesson.
Edina Gadelha.
Ana Freitas.
Glaucia e Sara,
Elisa e Aninha.
Rejaine,Viviane, Kátia e Bárbara.
Edson e Rosiléia.
Valdivino, Joseane e Norton.
Valdivino e Maria Valdinar.
Paulo Lôbo e Paulo José.
Álisson.
Moacir Ferreira e Nadir Vieira.
Daniel, Leornardo Paixão,
Fernando Bulhões e Wallace.

ATIVIDADES REGULARES
• 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 - MARÇO 2014

01 a 09/03/14

Ano XXXIII - Nº 11

 PASTORAL
Por que projetar o Reino de Deus?

O Reino de Deus, do começo ao fim do ministério de Jesus, foi o Seu assunto
principal. Para Ele o reino cumpriria a vontade de Deus na terra, por isso, falou dele
sobre dois aspectos: primeiro, que o reino estava presente: “o reino de Deus está entre
vós”. Segundo, tudo que foi dito do reino será consumado no futuro.
O reino de Deus é assim: a vontade de Deus sendo feita na terra; o Seu domínio
presente na vida humana. Nos dias de Jesus houve muitas manifestações de pessoas
ímpias que queriam o reino, sem as mudanças espirituais na vida. Não é diferente hoje.
Era uma sociedade que se projetava em ameaça e tumulto. E o reino de Deus estava
presente ali.
Somos um povo potencialmente religioso. Temos tudo para exibirmos ordem e
decência. Estamos às vésperas de realizarmos o maior evento mundial, no entanto,
tudo indica que não será a fé que impactará as nações presentes no Brasil. Mas, ameaças
e tumultos por grupos potencialmente capazes de atrapalharem ou até impedirem a
realização da copa no Brasil.
Infelizmente, não serão igrejas mobilizadas que estarão presentes nas ruas e
nos estádios, bradando “venha a nós o teu reino”; mas serão:
* Grupos de pressão que acarretarão protestos mais intensos; movimentos
grevistas em órgãos essenciais; a violência urbana promovendo crimes,
assaltos, furtos, sequestros-relâmpagos. Torcidas organizadas promovendo
desordem. Organizações criminosas em ação. E, até mesmo, o risco dos
lobos solitários para ações terroristas.
Como cristãos precisamos orar “venha o teu reino”, precisamos pregar o
“Evangelho do Reino”, precisamos “buscar primeiro a justiça do reino”. Não basta
estarmos no Reino como salvos, é preciso projetá-lo, se desejamos que a graça seja
acrescentada ao mundo.
O que vamos projetar se não, a graça salvadora e santificadora para as vidas,
considerando que o ser humano está espiritualmente morto; escravo do pecado,
condenado e por isso, necessita da salvação e santificação de Cristo em sua vida.
Nenhuma outra mensagem substitui o evangelho, e esse, é o legado a ser projetado
pelo cristão, para o mundo.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva
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Sobradinho, 16 de março de 2014.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min

Processional

Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação

Ministério de Comunicação

Prelúdio

Instrumental

“Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem grande satisfação em seus
mandamentos.” (Salmos 112:1)

Oração de Intercessão pelo culto
Cânticos

“Reina em Mim” e “Quero Estar ao Pé da Cruz” 395 HCC

Oração
EXPEDIENTE

Processional
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação
Prelúdio

“Para que se conheçam seu caminho na terra e sua salvação entre todas as nações” (Salmos 67:2)

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

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.

Leitura Bíblica

Mateus 6:9-10; 33

DIRIGENTE: Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome;
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu;

Recitativo Bíblico

Salmos 118:1

“Rendei graças ao Senhor, pois ele é bom; seu amor dura para sempre.”

“Meu Senhor, Sou Teu” 361 HCC

Momento de Gratidão
1. Pela provisão de Deus para a Igreja.
2. Pela fidelidade dos membros, nos dízimos e ofertas.
3. Pelo trabalho realizado pelos ministérios.

Salmos 111
“Firme nas Promessas” 344 HCC

1- Firme nas promessas do meu Salvador,
cantarei louvores ao meu Criador.
Sempre permaneço, pelo seu amor,
firme nas promessas de Jesus.

2- Firme nas promessas, que não vão falhar,
venço as tempestades do revolto mar;
todo medo e todo mal vou derrotar,
firme nas promessas de Jesus.

Firme, firme,
firme nas promessas de Jesus, meu Mestre.
Firme, firme,
sim, firme nas promessas de Jesus.

3- Firme nas promessas de Jesus, Senhor ,
sou agradecido pelo seu favor.
Pelo seu Espírito sou vencedor,
firme nas promessas de Jesus.

Oração
Poslúdio

“Rei das Nações”

1. Pela crise espiritual e financeira da Europa.
2. Pela libertação dos usuários de drogas da América.
3. Para Deus gerar em nós um grande amor pelas almas perdidas.

ENCERRAMENTO

Hino Congregacional

Ministério de Comunicação
Instrumental

Música da Campanha
Momento de Intercessão Missionária

ORDEM DO DIA

Leitura Bíblica

Instrumental

Oração de Intercessão pelo culto
Cântico
“Poder para Testemunhar”
Oração
Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical
Coro Masculino
Vídeo:
Os Desafios da Europa e América
Tema:
“Entre em Campo com Cristo, pelas Nações”
Divisa:
Apocalipse 15:4

Leitura e Aprovação da Ata Anterior.

Consagração de Dízimos e Ofertas

Noite - 19h

Instrumental

TODOS:

Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas vos serão
acrescentadas.

Cânticos “Senhor Tu és Bom” “Poder pra Salvar” e “O Mestre nos Chama” 486 HCC
Oração de dedicação ao Culto Infantil
(Crianças de 04 a 07 anos)
Participação Musical
Coro Masculino
Texto Bíblico
Lucas 17:21b
“Pois o reino de Deus está entre vós.”

Mensagem
”Projetar o Reino de Deus”
Hino Congregacional
Ouve-se um som quase em todo lugar,
é o clamor dos milhares que sofrem.
Nações desoladas por desconhecer
o pão vivo e a água da vida.

Pr. Washington Luiz da Silva
“O Clamor das Nações”
Anunciar o sublime amor
para transformar todas as nações;
é tempo de levantar.
Erga a voz e diga:

Ouça o chamado e responda o clamor;
Eis-me aqui, envia-me,
Seja a voz que proclama a vida,
quero ser usado pra teu louvor,
o sacrifício maior Deus já fez;
ao mundo vou dizer
sem entrega não há quem vá.
que és Senhor.
Eis-me aqui, envia-me. Serei tua luz em meio a escuridão;
Ao mundo vou dizer que só Tu és Rei e Senhor.

Oração
Poslúdio

Instrumental

Noite - 19h

Manhã - 10h25min

“Poder para Testemunhar”

“Reina em Mim”
Sobre toda a terra Tu és o Rei.
Sobre o meu pensar, tudo que eu falar
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol.
Faz-me refletir a beleza que há em Ti
Uma coisa só meu desejo é:
Tu és para mim mais que tudo aqui
Vem reinar em mim, Senhor.
Vem reinar em mim, Senhor.
Reina em mim com Teu poder
Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus
Tu és o Senhor de tudo o que sou
Vem reinar em mim, Senhor.

“Quero Estar ao Pé da Cruz” 395 HCC
1- Quero estar ao pé da cruz,
de onde rica fonte
corre franca, salutar,
do Calvário monte.

2- A tremer ao pé da cruz,
graça eterna achou-me;
matutina estrela ali
raios seus mandou-me.
Sim, na cruz, sim, na cruz
sempre me glorio
e descanso encontrarei
salvo, além do rio.

3- Sempre a cruz, Jesus, meu Deus,
queiras recordar-me;
dela à sombra, Salvador,
queiras abrigar-me.

Mais perto da tua cruz,
quero estar, ó Salvador!
Mais perto, para tua cruz,
leva-me, ó meu Senhor!

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!

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

“Rei das Nações”
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.

“Senhor, Tu és Bom”
4- Confiante, junto à cruz,
sem temor vigio,
pois à praia santa irei,
salvo, além do rio.

“Meu Senhor Sou Teu” 361 HCC
1- Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi,
a chamar-me com amor;
mas de ti mais perto eu almejo estar,
ó bendito Salvador!

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.

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.

2- Bem contente está o meu coração
em servir-te sem temor.
Seguirei teus passos com retidão,
constrangido pelo amor.
3- Oh, que pura e santa alegria é
aos teus santos pés me achar,
e com viva e mui reverente fé
com o Salvador falar!

“Firme nas Promessas” 344 HCC

Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre!(2x)
Todos os povos Te exaltarão de geração em geração!
Te adorarei! Aleluia, aleluia!
Te adorarei por tudo o que És.
Te adorarei! Aleluia, aleluia!
Te adorarei por tudo o que És!
Deus é bom!
Deus é bom o tempo todo.
O tempo todo Deus é bom.

“Poder pra Salvar”
Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão.
Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar.
Pra sempre, Autor da Salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
Aceitas os meus medos, falhas e temores. Enches meu viver.
A minha vida entrego, pra seguir Teus passos, a Ti me rendo.
Possa o mundo ver brilhar a Luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. (2x)
Possa o mundo ver brilhar a Luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. (4x)

1- Firme nas promessas do meu Salvador,
cantarei louvores ao meu Criador.
Sempre permaneço, pelo seu amor,
firme nas promessas de Jesus.

2- Firme nas promessas, que não vão falhar,
venço as tempestades do revolto mar;
todo medo e todo mal vou derrotar,
firme nas promessas de Jesus.

Firme, firme,
firme nas promessas de Jesus, meu Mestre.
Firme, firme,
sim, firme nas promessas de Jesus.

3- Firme nas promessas de Jesus, Senhor ,
sou agradecido pelo seu favor.
Pelo seu Espírito sou vencedor,
firme nas promessas de Jesus.

“O Mestre nos Chama” 486 HCC
1- O Mestre nos chama, devemos segui-lo;
seus passos seguros nos dão direção.
Nos vales, nos montes, caminhos difíceis,
Jesus, santo, guia, é luz, proteção.
O Mestre nos chama, urgente conclama,
perdidos esperam as novas de amor.
Com fé prossigamos, cristãos verdadeiros,
falemos a todos de Deus, o Senhor.

2- O Mestre nos chama, devemos ouvi-lo
em tempos de lutas e tribulação;
com fé e coragem, guardados estamos;
o Espírito Santo dá consolação.
O Mestre nos chama, urgente conclama,
segui-lo devemos em todo o viver.
Felizes estamos, alegres levando
mensagem de graça, de paz e poder.

