Informativo
ANIVERSARIANTES: 23- Giovana Brants
de Alencar, Edna Telma R. Anselmo Guedes,
Victor Helias; 24- Ana Júlia M. Monteiro
Gomes; 25- Carolina F. Ferreira da Silva,
Sebastiana R. dos Santos Oliveira, Wagner Luiz
M. dos Santos; 26- Carolline Araújo Aguiar,
Dalci Carvalho Guerra, Márcia Santos Estruc;
27- João Pedro dos Santos Lima, Silvânia S.
da Silva Patrício; 28- Gláucio Anacleto da
Silva; 29- Elizeu Martins de Souza, Rafaela
Taylor Monteiro . Casamento: 24- Mário e
Eunice Gomes. 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)
MCA: a presidente da MCA convida as
mulheres da PIBS para sessão administrativa
hoje, às 17h30.
MÃES DE ORAÇÃO: a diretoria do Projeto
Mães de Oração informa que terão encontros
de oração sempre todas as quintas, às 17h.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

FORMATURA: recebemos o convite de formatura do irmão Elias Vicente de Oliveira,
referente ao curso de Bacharel em Teologia,
da Faculdade Evangélica. Colação de Grau:
28/03, sexta-feira, às 20h, no Salão Nobre do
Clube do Exército - Setor de Clubes Esportivos Sul - Trecho 2 Lote 23.
EQUIPE DO CULTO INFANTIL: Karina
Mondianne do Departamento Infantil,
convida a equipe do culto infantil para uma
reunião, dia 29/03, às 15h .
CELEBRAÇÃO DA CEIA: no próximo
domingo, dia 30/03, ocorrerá a celebração da
Ceia no culto pela manhã.

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
24-Segunda
25-Terça
26-Quarta
27-Quinta
28-Sexta
29-Sábado
30-Domingo

Núm. 36:1-Deut. 1:46
Deuteronômio 2:1-3:29
Deuteronômio 4:1-49
Deuteronômio 5:1-6:25
Deuteronômio 7:1-8:20
Deuteronômio 9:1-10:22
Deuteronômio 11:1-12:32

Lucas 5:29-6:11
Lucas 6:12-38
Lucas 6:39-7:10
Lucas 7:11-35
Lucas 7:36-8:3
Lucas 8:4-21
Lucas 8:22-39

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

66:1-20
67:1-7
68:1-18
68:19-35
69:1-18
69:19-36
70:1-5

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

11:24-26
11:27
11:28
11:29-31
12:1
12:2-3
12:4

Escala de Serviços
Neste Domingo, 23/03

No Próximo Domingo, 30/03

¨Assessoria Culto:
Daniel F. e Clesson.
¨Assessoria EBD:
Edina Gadelha.
¨Berçário 1:
Ana Freitas.
¨Culto Infantil 4 a 7: Glaucia e Sara,
Elisa e Aninha.
¨Culto Infantil 1 a 3: Rejaine,Viviane, Kátia e Bárbara.
¨Diáconos:
Edson e Rosiléia.
¨Informática:
Valdivino, Joseane e Norton.
¨Introdução:
Valdivino e Maria Valdinar.
¨Motoristas:
Paulo Lôbo e Paulo José.
¨Operador de Áudio: Álisson.
¨Recepção:
Moacir Ferreira e Nadir Vieira.
¨Segurança:
Daniel, Leornardo Paixão,
Fernando Bulhões e Wallace.

Alessandro C. e Valmi V.
Andreia Santos.
Marinalva.
Márcia e Betânya,
Tania Lôbo e Alice.
Fabíola, Patrícia e Fernanda.
Deraldo e Maria Alves.
Cláudio, Lorena e Mayara.
Eduardo A. e Carolina E.
Alex Pinheiro e Alessandro C.
Jônatas.
Sebastião C. e Cristiane Jorge.
Sebastião C., Ariovaldo e
Nelson.

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 16/03/14

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 12

O Amor Cristão
“Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas
quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas; não sabe para onde vai, porque
as trevas o cegaram. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus.
Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a
Deus, porque Deus é amor”.
O amor cristão é graça do reino que nos envolve e devemos projetá-lo num
mundo como o nosso. A referência bíblica fala dos relacionamentos sociais, da comunhão
entre as pessoas, da aceitação mútua. É difícil entender como o crente pode odiar outras
pessoas. O oposto disto é: quem ama seu irmão permanece na luz. Por isso, “Amemonos uns aos outros, porque o amor procede de Deus”.
O que diremos do amor cristão? O amor é a vida cristã, não é uma das virtudes
impressionantes, é a única virtude. É a finalidade intrínseca da vida eterna. É a luz do
Reino que está entre nós. Enquanto as trevas falam de individualidade, de egoísmo, o
amor cristão fala de comunhão, de convívio. Se andarmos na luz nós teremos a comunhão
uns com os outros.
A falta de uma atitude autêntica de amor cristão e o fato de negligenciarmos a
prática desse amor entre nós, resulta no desrespeito que sofreremos do mundo e na
decepção de não impressionarmos o homem contemporâneo, tão desencantado com a
hipocrisia, com a demagogia e com a falsidade, dominantes nas sociedades atuais.
Projetar o amor cristão nesses dias difíceis impõe uma vivência plena, vigorosa,
solidária e unificadora, entre os salvos por Cristo. Urgentemente, precisamos de um
verdadeiro “batismo” de amor na vida do povo de Deus, neste tempo de desamor; de
desapego, de desvalorização, sem afeto natural.
A grandeza da vida cristã não é contada pelos dons ou talentos que o crente
possui, mas na sua capacidade de amar o outro, como Cristo amou. “O meu mandamento
é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei”. E este amor é o que nós
devemos revelar ao mundo.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

74% r e a l i za d o

0%

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

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.

100 %
do orçado

Sobradinho, 23 de março de 2014.

ORDEM DOS CULTOS
Processional

Manhã - 10h25min

Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação

Ministério de Comunicação

Prelúdio

Instrumental

“O amor não faz o mal ao próximo. De modo que o amor é o cumprimento da lei.”
(Romanos 13:10)

Oração de Intercessão pelo culto
Cânticos

“Ao Único que é Digno” e “Qual o Adorno desta Vida?” 569 HCC

Momento de Oração
1. Que Senhor limpe o nosso coração de qualquer ressentimento.
2. Que o amor pelos nossos irmãos seja uma marca da vida cristã..
3. Que aprendamos a amar o outro, ainda que não mereça ser amado.

Participação Musical

Alex Lima André

Recitativo Bíblico

Malaquias 3:11

“Por vossa causa também repreenderei a praga devoradora e ela não destruirá os frutos da
vossa terra, nem as vossas videiras no campo perderão o seu fruto, diz o Senhor dos exércitos.”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Leitura Bíblica
TODOS:

I João 2:10-11; 4:7-8

MULHERES: Mas aquele que odeia o seu irmão está nas trevas e por elas anda, sem saber por
onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos.
PASTOR:

Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus e todo aquele que ama
é nascido de Deus e conhece a Deus.

TODOS:

Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor.

Instrumental
Ministério de Comunicação
Instrumental

Oração de Intercessão pelo culto
Cântico
“Eu Vivo Para a Glória de Deus”
Oração
Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical
Dueto Marília e Aramis
Vídeo:
Os Desafios da Ásia e África
Tema:
“Entre em Campo com Cristo, pelas Nações”
Divisa: “Todas as nações virão à tua presença e te adorarão.” Apocalipse 15:4
Música da Campanha
“Rei das Nações”
Momento de Intercessão Missionária
1. Pelos projetos sociais desenvolvidos pelos nossos missionários na África.
2. Pela igreja da Ásia, que é um agente de transformação social.
3. Para que alcancemos nossos alvos de missões.

Leitura Bíblica

I Pedro 1:3-7

DIRIGENTE: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para
uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus
Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem
se altera, reservada nos céus para vós,
TODOS:

Que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada
para se revelar no último tempo.

MULHERES: Nisto exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações
por um pouco de tempo,

Mensagem “Projetar o amor cristão nos dias atuais” Pr. Washington Luiz Silva
“Que Estou Fazendo se Sou Cristão?” 552 HCC

1- Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me total perdão?
Há muitos pobres sem lar, sem pão. Há muitas vidas sem salvação.
Meu Cristo veio pra nos remir: o homem todo, sem dividir.
Não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar.
2- Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz!
Há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer!
Milhões não sabem como escrever, milhões de olhos não sabem ler,
nas trevas vivem sem perceber que são escravos de outro ser.
3- Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me total perdão?
Há muitos pobres sem lar, sem pão. Há muitas vidas sem salvação.
Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar
que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus.

Oração
Poslúdio

Noite - 19h

“E todas as nações vos chamarão bem-aventurados; pois a vossa terra será aprazível, diz o Senhor
dos exércitos.” (Malaquias 3:12)

“Sê Bem Vindo”

Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço.

Hino Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação
Prelúdio

Instrumental

TODOS:

Para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece,
embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus
Cristo.

Cânticos “Salmo 96” “Levanta a Tua Voz e Anuncia” 536 HCC e “Ao Teu Dispor”
Oração de dedicação ao Culto Infantil
(Crianças de 04 a 07 anos)
Participação Musical
Marília Cardoso
Texto Bíblico
Efésios 3:12
“No qual temos ousadia e acesso em confiança, pela nossa fé nele.”

Mensagem ”Projetar a fé cristã nos dias atuais” Pr. Washington Luiz da Silva
Hino Congregacional
“Sim, Conquistar o Mundo pra Cristo” 534 HCC
Oração
Poslúdio
Instrumental

Noite - 19h

Manhã - 10h25min
“Ao Único que é Digno”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“Qual o Adorno Desta Vida?” 569 HCC

- Qual o adorno desta vida?
É o amor, é o amor.
Alegria é concedida
pelo amor, pelo amor.
É bondoso, é paciente,
não se torna maldizente,
não se torna maldizente
este meigo amor.

2- Com suspeitas não se alcança 3- Mesmo quando for custoso,
doce amor, doce amor.
nutre amor, nutre amor.
Onde houver desconfiança,
Ao irado e mui furioso
ai do amor, ai do amor!
mostra amor, mostra amor.
Pois mostremos tolerância;
Não te dês por insultado,
muitas vezes a arrogância,
mas responde com agrado,
muitas vezes a arrogância
mas responde com agrado,
murcha e mata o amor.
vence pelo amor.

4- Não te irrites, mas tolera
com amor, com amor.
Tudo sofre, tudo espera
pelo amor, pelo amor.
Desavenças e rancores
não convém a pecadores,
não convém a pecadores
salvos pelo amor.

5- Pois, irmão, ao teu vizinho
mostra amor, mostra amor.
O valor não é mesquinho
deste amor, deste amor.
O supremo Deus nos ama,
Cristo para os céus nos chama,
Cristo para os céus nos chama,
onde reina o amor.

“Eu Vivo Para a Glória de Deus”
Nas estradas do Brasil imenso, eu vivo para a glória de Deus, nas ofertas, tempo,
dons, talentos, eu vivo para a glória de Deus.No exercício do amor ao povo, eu vivo
para a glória de Deus, nas pessoas que me precederam eu vejo a glória de Deus.
Jesus morreu por todos e quem nele está não vive mais pra si. Jesus garante a vida, o Brasil
precisa ouvir a mensagem redentora, a mensagem de salvação, a mensagem que liberta.
mensagem de graça e perdão. Que vale a minha vida se meus planos não são os Seus? Pois
não sou mais eu quem vive, eu vivo para a glória de Deus.
O que tenho entrego pra serví-lo, eu vivo para a glória de Deus, meu
chamado sigo em compromisso, eu vivo para a glória de Deus. Se meu
testemunho eu ofereço, eu vivo para a glória de Deus e no amor a Cristo
eu proclamo a eterna glória de Deus.
Cantai ao Senhor, um cântico novo,
Cantai ao Senhor, todas as terras.
Cantai ao Senhor,
Bendizei o seu nome;
Proclamai a sua salvação.

Anunciai entre as nações a sua glória,
Entre todos os povos as suas maravilhas.
Por que grande é o Senhor
E mui digno de ser louvado
Mais temível do que falsos deuses.
Glória e majestade estão diante dele,
Força e formosura, no seu santuário.
Glória e majestade estão diante dele,
Força e formosura, no seu santuário.

“Levanta a Tua Voz e Anuncia” 536 HCC
1- O clamor de um mundo novo
cresce em nossa direção;
é a voz do nosso povo
sem a paz no coração.

“Sê Bem Vindo”
Sê bem vindo, ó Rei Jesus
és o amado que nossa alma anseia.
Sê benvindo, ó Rei Vitorioso
pelos séculos dos séculos,
amém, amém.
Recebe a nossa adoração,
aroma suave.
Nossas vidas é o melhor
que podemos oferecer a Ti.

“Que Estou Fazendo se Sou Crisão?” 552 HCC

- Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me total perdão?
Há muitos pobres sem lar, sem pão. Há muitas vidas sem salvação.
Meu Cristo veio pra nos remir: o homem todo, sem dividir.
Não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar.
2- Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz!
Há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer!
Milhões não sabem como escrever, milhões de olhos não sabem ler,
nas trevas vivem sem perceber que são escravos de outro ser.
3- Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me total perdão?
Há muitos pobres sem lar, sem pão. Há muitas vidas sem salvação.
Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar
que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus.

“Salmo 96”

2- Para o mundo triste e aflito
levantemos nossa voz
por Jesus Senhor bendito,
que na cruz sofreu por nós.
Levanta a tua voz e anuncia
a mensagem do perdão;
compartilha com alegria:
Cristo salva e dá paz ao coração.

3- Bens e vidas colocados
no altar do Salvador,
por Jesus multiplicados,
serão bênçãos do amor.

“Ao Teu Dispor”

Eu quero ser usado, meu Senhor. Com tudo o que tenho e que sou.
Ser um vaso em tuas mãos e canal do teu amor,
Instrumento vivo por onde quer que for.
Quero falar da mudança que houve em mim, da nova vida que um dia alcancei.
Quero dar o meu melhor, Te agradar e Te servir em meus passos quero o Teu querer cumprir.
Eis-me aqui, sou um servo a teu dispor. Reina em mim pra que o mundo possa ver
Tua luz em meio às trevas e tão grande salvação
Que liberta o homem, traz a paz e dá perdão (3x).

“Sim, Conquistar o Mundo pra Cristo” 534 HCC
1. "O mundo vasto, imenso,
pra Cristo conquistar",
esse é o grande lema
do nosso labutar.
Humilde, desprezado,
por nós Jesus morreu.
Glorificado reina
na terra e lá no céu.

2. O mundo vasto, imenso:
o povo do Brasil,
nações além dos mares,
famílias, tribos mil,
os povos da Europa,
da China e do Japão,
a todos proclamemos
de Cristo a salvação.
Sim, conquistar o mundo pra Cristo.
O mundo, sim, pra Cristo, o Salvador.

3. O mundo vasto, imenso:
seus lares, corações,
impérios, tronos, reinos,
as grandes multidões
ao Salvador bendito
terão de se entregar,
pois no universo inteiro
Jesus há de imperar.

