
Sobradinho, 30 de março de 2014.

 PASTORAL
B o l e t i m  D o m i n i c a l   Ano XXXIII - Nº 13

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, 30/03 No Próximo Domingo, 06/04 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

94%  rea l i za d o

Informativo

01 a 23/03/14

¨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:

Projetar o testemunho cristão

Sinval e Paulo Lôbo.
Karina Mondianne.
Dinalva.
Tânia F. e Mariana,
Edi e Maria Clara.
Viviane, Kátia e Mariana.
Valdivino e Eufrosina.
Valdivino, Camylla e Ricardo.
Paulo José e Márcia Timm.
Samuel Mendes e Erisvaldo.
Álisson.
Tania Souza e Valmi.
Queomides, Wellington Sobral
Didier Max.

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.

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!

ANIVERSARIANTES: 30-Francisco Juciano
Sobrinho Alves; 31- Isabella Nicole Santana
Silveira, Ana Cristina Rocha Oliveira Valverde,
Antonia de Ribamar Teles Veloso, Rosiléia
Alves de Oliveira Silva; 01- Caio Martins
Chagas, Irene Gonçalves dos Santos; 02-Vitor
Souza Moreira, Daniel Naves Santos; 03- Elisa
de Sousa Barbosa Alves; 04- Renildes Silva
Rocha; 05- Antônio Marcelino da Costa,
Moisés Monteiro Pacheco Wanzeller;
Pr.Washington Luiz da Silva. 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)

OFERTA MISSÕES MUNDIAIS: hoje no
culto da noite e no próximo domingo dia 06/04,
estaremos recolhendo a oferta para Missões
Mundias.

Deuteronômio 13:1-15:23
Deuteronômio 16:1-17:20
Deuteronômio 18:1-20:20
Deuteronômio 21:1-22:30
Deuteronômio 23:1-25:19
Deuteronômio 26:1-27:26
Deuteronômio 28:1-68

31-Segunda
01-Terça
02-Quarta
03-Quinta
04-Sexta
05-Sábado
06-Domingo

Lucas 8:40-9:6
Lucas 9:7-27
Lucas 09:28-50
Lucas 09:51-10:12
Lucas 10:13-37
Lucas 10:38-11:13
Lucas 11:14-36

Salmo 71:1-24
Salmo 72:1-20
Salmo 73:1-28
Salmo 74:1-23
Salmo 75:1-10
Salmo 76:1-12
Salmo 77:1-20

Provérbios 12:5-7
Provérbios 12:8-9
Provérbios 12:10
Provérbios 12:11
Provérbios 12:12-14
Provérbios 12:15-16
Provérbios 12:17-18

O Senhor Jesus espera que sejamos fiéis testemunhas nos dias atuais. O nosso
testemunho será luz, iluminando nossa sociedade, com um viver que reflita nossa
identificação e vivência com Ele. É o que diz a Bíblia: “Assim resplandeça a vossa luz
diante dos homens”.

A testemunha de Cristo é alguém exclusivo para Ele. Paulo disse: “Já estou
crucificado com Cristo; e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim”. Viver em Cristo
revela uma qualidade de vida cristã que dá autenticidade e crédito ao Evangelho.

Somos testemunhas de Cristo quando nossa palavra e a nossa conduta projetam
a verdade da mensagem cristã que proclamamos. O serviço cristão depende da qualidade
do nosso testemunho e será o serviço tão cristão, quanto cristão for nosso testemunho.
“Portanto, pelos seus frutos os conhecereis”.

O testemunho do cristão tem peso na sociedade. Ele se caracteriza pela vida
irrepreensível e pela palavra da verdade proferida. Cada cristão é responsável pela
exposição do Evangelho e também se representa como embaixador desta mensagem. A
natureza dessa mensagem exige que: “santificai em vossos corações a Cristo como
Senhor”.

O cristão que não tem um testemunho santo e vigoroso se apresenta um
cristão sem as marcas da cruz e se mostra uma pessoa sem fé. O potencial do testemunho
cristão é que ele fala de Cristo aos outros. Faz uma declaração do que Ele fez e do que
Ele significa para a vida humana. “Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que
temos visto e ouvido”.

Projetar o testemunho cristão exige que enfrentemos as oposições, mas não
estamos sós, pois, contamos com a aprovação e a direção de Deus. “Bem-aventurados
sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra
vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos
céus; porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós”.

O testemunho cristão precisa projetar-se nos dias atuais com a força motivadora
da fé e do amor cristão e a Igreja é base para esse fim, posto ser ela a agência do Reino
de Deus na terra.

De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

CULTO DE QUARTA:  participe conosco
dos cultos nas quartas-feiras. Tem sido uma
oportunidade de aprendizado para o seu
crescimento e desenvolvimento espiritual .
Nesse mês de abril estaremos abordando o
seguinte tema: o crescimento da igreja  no livro
de Atos.

ALTAR: no dia 05/04 teremos o Altar. Os
jovens e adolescentes são desafiados a parti-
ciparem.

CULTO DA RESSURREIÇÃO: dia 20 de
abril, às 07h, teremos o culto da ressurreição.
Após o culto teremos o café da manhã com
toda a igreja. Às 09h, início da Escola Bíblica
Dominical.

GRAMADO 2015: quer participar da Con-
venção Batista Brasileira em Gramado-RS?
Conheça as opções de viagem. Fale com a irmã
Rosiléia.



Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental

Oração de Intercessão pelo culto
Cânticos “Aleluia, Hosana” e  “Com Vinho e Pão”
Momento de Oração

Leitura Bíblica Atos 4:18:20; Gl 2:20; Mt 7:20

Consagração de Dízimos e Ofertas “O Que Darei a Cristo?”  430 HCC
Oração
Participação Musical Coro da Igreja
Recitativo Bíblico I Pedro 3:15

Mensagem         “Projetar o testemunho Cristão” Pr. Washington Luiz Silva
Celebração da Ceia
Hino Congregacional “Pão da Vida” 516 HCC

Oração
Poslúdio Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19hProcessional Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental

Oração de Intercessão pelo culto
Cântico  “De Todas as Tribos”
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Vídeo:  Qual é o seu esquema tático?
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

Cânticos  “Ao que é Digno” “Adoramos o Cordeiro” e “Casa de Deus”
Oração de dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 04 a 07 anos)
Participação Musical Gideonitas
Leitura Bíblica I Timóteo 3:15-16a

Mensagem ”Projetar uma igreja viva e triunfante” Pr. Washington Luiz da Silva
Consagração da Oferta JMM “Igreja, Alerta” 450 CC

Oração
Poslúdio Instrumental

“Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem
a vosso Pai, que está nos céus.” (Mateus 5:16)

Manhã - 10h25min

“Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor.” (Salmos 122:1)

1. Que Deus levante pessoas da área de esportes para levar o evangelho ao mundo.
2. Para que alcancemos nossos alvos de missões.
3. Pela mobilização da igreja brasileira.

1. Para que tenhamos um testemunho pessoal vivo e eficaz.
2. Para que proclamemos Cristo com ousadia e poder.

DIRIGENTE:

MULHERES:

TODOS:

DIRIGENTE:

E, chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem,
no nome de Jesus.

Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram: Julgai vós se é justo, diante de
Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus; porque não podemos deixar de falar do
que temos visto e ouvido.

Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a
vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se
entregou a si mesmo por mim.

Portanto, pelos seus frutos os conhecereis.

“Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações; e estai sempre preparados para responder
com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós.”

1- Pão da vida, pão de Deus,
pão celeste é meu Jesus;
pão que dá ao coração
alegria, paz e luz.
Pão que dá ao coração
alegria, paz e luz.

2- Sangue que Jesus verteu
dá perdão, é eficaz;
esse sangue ao coração
força, amor e vida traz.
Esse sangue ao coração
força, amor e vida traz.

3- Vem, Jesus, me abençoar.
Enche-me de ti, Senhor,
pois desejo te servir
e te honrar, meu Salvador.
Pois desejo te servir
e te honrar, meu Salvador. Amém.

1- É tempo, é tempo, o Mestre está chamando já!
Marchar! Marchar! Confiando em seu amor!
Partir! Partir! A salvação a proclamar,
Com a palavra santa do bom Salvador!

2- “Queremos luz” - é o grito das nações pagãs,
  Que vêm atravessando o imenso mar.
  Ir já, sim, já, levando as novas com amor,
  Sem esquecer também aqui de semear.

Sim, marchar avante! Todos seguindo a divinal bandeira!
Sim, marchar avante! Unidos, firmes sempre no avançar!
Glória, glória, eis que canta a multidão!
Consagrai-lhe todo o vosso coração pra Jesus obedecer!
E ao cumprir o seu querer entoai louvores altos! Avançai!

3- Desperta, igreja! O teu poder vem exercer;
A todos faze Cristo conhecer;
A tua mão estende com paciente amor,
Da morte eterna esforça-te para os deter.

4- Igreja, alerta! O dia prometido vem,
Quando aclamado o Salvador será;
Por toda parte o bem amado Redentor
Eterna glória, honra com louvor terá.

DIRIGENTE:

TODOS:

Para que no caso de eu tardar, saibas como proceder na casa de Deus,

A qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. E, sem dúvida alguma,
grande é o mistério da piedade.



Noite - 19hManhã - 10h25min
“Aleluia, Hosana”

“Com Vinho e Pão”

“O que Darei a Cristo?” 430 HCC

“Pão da vida” 516 HCC

“De Todas as Tribos”

“Rei das Nações”

“Ao que é Digno”

“Adoramos o Cordeiro”

“Casa de Deus”

Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus,
soberano, Rei dos reis, na cruz venceu a morte e o pecado destruiu;

com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou.

Aleluia, Hosana. Glórias ao Cordeiro. Nós Te adoramos
e a Ti celebramos com ações de graça, danças e alegria,

pois convém louvar-Te, ó, Senhor. (2x)

Das trevas trouxe-nos pra Tua luz. Para contigo reinar.
Livre acesso nós temos ao pai, por Teu sangue, ó Jesus.

No nome forte de Jesus nos reunimos
aquecidos por sua luz, por meio do Senhor,
unidos neste amor,  com vinho e pão nós

celebramos comunhão.

Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar;
No perdão que tenho em Ti aprendo a perdoar.

Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo.
Ressurreto e nosso irmão, o Rei da Terra e céus é

nosso anfitrião; com vinho e pão nós celebramos comunhão.
Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar,
Cristo está presente aqui neste celebrar

e logo vamos nos reunir, no grande encontro
preparado que há de vir na glória do Senhor,

em todo esplendor com vinho e pão
celebraremos comunhão.

1- Pão da vida, pão de Deus,
pão celeste é meu Jesus;
pão que dá ao coração
alegria, paz e luz.
Pão que dá ao coração
alegria, paz e luz.

2- Sangue que Jesus verteu
dá perdão, é eficaz;
esse sangue ao coração
força, amor e vida traz.
Esse sangue ao coração
força, amor e vida traz.

3- Vem, Jesus, me abençoar.
Enche-me de ti, Senhor,
pois desejo te servir
e te honrar, meu Salvador.
Pois desejo te servir
e te honrar, meu Salvador. Amém.

1- O que darei a Cristo,
que se entregou por mim?
Como hei de meu amor mostrar
a quem me amou assim?
Darei minha alma a Cristo
e alegre entregarei
o meu futuro em suas mãos
e nada temerei.

3- Darei meus bens a Cristo.
O pouco que eu tiver
aceita e abençoa,ó Deus.
É teu também meu ser.
O que darei a Cristo,
que se entregou por mim?
Darei a minha vida
a quem me amou assim.

2- Darei meus dons a Cristo
e sempre o louvarei;
os meus talentos, minha voz,
assim consagrarei.
Darei meu corpo a Cristo,
a mente, o coração;
por onde quer que me mandar,
meus pés o seguirão.

De todas as tribos, povos e raças muitos virão Te louvar.
De tantas culturas, línguas e nações no tempo e no espaço, virão Te adorar.

Bendito seja sempre o cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi.
Bendito seja o Teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui.

Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão Te louvar.
Povo escolhido, Teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão Te adorar.

E a nós só nos cabe tudo dedicar oferta suave ao Senhor.
Dons e talentos queremos consagrar e a vida no Teu altar pra Teu louvor.

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.

Ao que é digno de receber a glória,
ao que é digno de receber o louvor.
Ao que é digno de receber a glória,
ao que é digno de receber o louvor.

Levantemos nossas mãos e adoremos.
A  Jesus, Cordeiro de  Glória,
exaltemos sua incomparável majestade,
ao que vive pra sempre,
ao grande Eu Sou. A Jesus!

Amado meu, entrego a Ti o meu coração.
Espírito de Deus, eu sou tua habitação.

Sou morada adornada pela santidade,
Tua voz nessa geração.

Amado meu, estou aqui e vejo pela fé, o céu se abrir
e o derramar de tudo que tu és.

O amor do noivo pela noiva restaurada,
corpo santo em família.

Somos casa de Deus a morada do Pai,
contra ela nada prevalecerá.

Somos um no Senhor, somos povo de Deus.
Tua igreja resplandecerá.

Na tua palavra
me edificarei, a tua palavra eu multiplícarei

O, O, O...Nós amamos o nosso Rei.

Adoramos o  Cordeiro. Adoramos o Rei dos reis.
Adoramos o   Cordeiro. Adoramos o Rei.
Adoramos o  Cordeiro. Adoramos o Rei dos reis.
Adoramos o   Cordeiro. Adoramos o Rei.

Com nossas mãos levantadas Rendemos louvor.
Com nossas mãos levantadas nos regozijamos.
Com nossas mãos levantadas ao céu nós dizemos
ao mundo que amamos o nosso Rei.


