
Sobradinho, 13 de abril de 2014.

 PASTORAL
B o l e t i m  D o m i n i c a l   Ano XXXIII - Nº 15

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, 13/04 No Próximo Domingo, 20/04 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 - ABRIL 2014

Leitura Bíblica da Semana

0 %
100 %

do orçado

46%  rea l i za d o

Informativo

01 a 06/04/14

¨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:

A plenitude do Espírito Santo

Wellington Sobral e Alex Pinheiro.
Edina Gadelha.
Ana Freitas.
Edina e Sara,
Tânia Lôbo e Alice.
não haverá aula.
Queomides e Ivone Naves.
Lorena, Camylla e Norton.
Betânya e Dinalva.
Paulo Lôbo e Claudinei.
Álisson.
Olinda M. e Valmi.
Alessandro, Ismeraldo
Marivam.

Jefferson Gomes e Caio G.
Maristela.
Marilza.
Eunice e Rute,
Elisa e Aninha.
Fabíola, Patrícia e Fernanda.
Izaque e Raimunda.
Joseane, Claudio e Mayara.
Paulo Tarso e João Batista.
Israel e Nelson dos Santos.
Jônatas.
Magali Souza e Paulo José.
Elisaldo, André Aguiar  e
Marcelo Rodrigues.

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: 13- Elaine Cristina R.
de Oliveira;14- Laís Stefani dos Santos Mota;
15- Maria Ivanira de Menezes, Rita Beserra
da Silva; 16- Davi Teixeira Mendes, José
Carlos Pereira Nascimento; 17- Ismeraldo
Pereira de Souza, Débora Anselmo Guedes;
18- Mariana de Abreu Rezende; 18- Norton
Wellington Pinheiro da Silva; 19- Daniela
Cristina de Melo, Dayse Lucy da Silva
Alencar, Kallebe Monteiro Vieira. 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)

CORO MASCULINO:  hoje teremos o en-
saio geral do Coro, HOMENS CANTORES
DO PLANALTO, na PIB Cruzeiro Novo.
Saída da PIBS 13h15.

AÇÃO SOCIAL: a juventude da PIBS reali-
zará no Mestre D'Armas um trabalho de ação
social, no dia 21/04, a partir das 09h.

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.

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.

CEIA: no próximo domingo, celebraremos a
Ceia no culto da Ressurreição, às 7 horas da
manhã.

CANTATA DE PÁSCOA: no dia 20/04, à  noi-
te, será apresentada pelo coro da igreja, a
Cantata de Páscoa “ CORRA PARA A CRUZ”.
Conclamamos a todos, que orem e convidem
os seus parentes e amigos para ouvirem essa
mensagem evangelística.

REUNIÃO DO CPC: o Pr. Washington Luiz
convoca os membros do Conselho para a
Reunião, dia 24/04, às 20 horas, no 3º Piso da
PIBS.

CULTO ADMINISTRATIVO:  o culto Ad-
ministrativo foi transferido do dia 20/04 para
o dia 27/04.

I CONGRESSO DA FAMÍLIA: organizado
pela CBDF. Ocorrerá nos dias 16 e 17/05/14,
no auditório da Igreja Memorial Batista.
Inscrição por Família: R$ 15,00. Orador: Pr.
João Emilio - RJ.

Josué 7:16-9:2
Josué 9:3-10:43
Josué 11:1-12:24
Josué 13:1-14:15
Josué 15:1-63
Josué 16:1-18:28
Josué 19:1-20:9

14-Segunda
15-Terça
16-Quarta
17-Quinta
18-Sexta
19-Sábado
20-Domingo

Lucas 16:1-18
Lucas 16:19-17:10
Lucas 17:11-37
Lucas 18:1-17
Lucas 18:18-43
Lucas 19:1-27
Lucas 19:28-48

Salmo 82:1-8
Salmo 83:1-18
Salmo 84:1-12
Salmo 85:1-13
Salmo 86:1-17
Salmo 87:1-7
Salmo 88:1-18

Provérbios 13:2-3
Provérbios 13:4
Provérbios 13:5-6
Provérbios 13:7-8
Provérbios 13:9-10
Provérbios 13:11
Provérbios 13:12-14

O que a Bíblia fala sobre a plenitude do Espírito Santo é algo significativo para
a vida cristã. Plenitude significa estar cheio, o que é diferente de ser batizado. Não pode
haver dúvida do ensino Bíblico sobre o batismo no Espírito Santo. Nós já passamos por
esse ato divino quando fomos convertidos a Cristo.

A plenitude do Espírito é algo que precisamos buscar a cada segundo da
nossa vida.  Alguém cheio do Espírito é alguém controlado pela presença e pelo poder
do Espírito Santo. Por que Paulo disse: “E não vos embriagueis com vinho, no qual há
dissolução, mas enchei-vos do Espírito?” São fatos divergentes, antagônicos. Não é
comum o crente estar embriagado. Mas é comum que ele esteja refletindo hábitos e
padrões deste mundo.

O crente pode viver sob a influência inebriante da carne e, por isso, perder
muitas coisas que Deus deseja que ele tenha nesta vida. Viver inclinado em imitar o
mundo é perder a plenitude do Espírito e não poder exercer com autoridade o seu
discipulado.

Em Atos 4.31, 32a os cristãos foram cheios do Espírito e realizaram uma grande
obra. “E, tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos; e todos foram
cheios do Espírito Santo e anunciam com intrepidez a palavra de Deus. Da multidão dos
que criam, era um só coração e uma só alma”.

Era um grupo de cristãos imaturos que decidiu por um conserto e dependeu da
ação da Deus para perdoá-los e restaurá-los. Clamaram por restauração de suas vidas,
por consagração, por santidade, e, em resposta de Deus, foram cheios do Espírito
Santo!

Revestidos de poder “anunciaram com intrepidez a palavra de Deus”. O
resultado da colheita foi imediato: “da multidão dos que criam...”. Quando há uma
efusão do Espírito Santo nos crentes, novas pessoas são acrescentadas à Igreja.

Precisamos dessa soberana visitação de Deus e quando estivermos cheios,
esse poder vai produzir em nós: convicção do poder do Evangelho sobre as pessoas;
esperança da volta de Jesus e do Seu juízo; entusiasmo sobre os assuntos do Reino.

Pense nisso e deseje ser cheio do Espírito Santo.

De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva



Processional Instrumental

Saudações e Boas Vindas

Igreja em Ação Ministério de Comunicação

Prelúdio Instrumental

Oração de Intercessão pelo culto

Cânticos “Logo de Manhã” e  “Tua Palavra”

Momento de Oração

Leitura Bíblica Lucas 6:46; Mateus 7:24-27

Consagração de Dízimos e Ofertas “Tudo Entregarei”

Oração

Mensagem Pr. José Carlos Alcântara da Silva

Hino Congregacional “Pão da Vida” 137 CC

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  “Ao que Está Assentando”
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Momento de Intercessão

Cânticos  “O Meu Prazer” “Aleluia, Hosana”
Dedicação de Dízimos e Ofertas para Mestre D’armas “Meu Melhor a Ti”
Oração de dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 04 a 07 anos)
Hino Congregacional “Para Salvar-te” 190 CC
Leitura Bíblica João 17:24; Filipenses 2:7-9; Hebreus 2:9

Mensagem           ”Coroado de glória e honra”  Pr. Washington Luiz da Silva
Hino Congregacional “Manso e Suave” 222 CC

Oração
Poslúdio Instrumental

“Eles proclamavam em alta voz: o Cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a
sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor.” (Apocalipse 5:12)

Manhã - 10h25min

“Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir,
para instruir em justiça.” (II Timóteo 3:16)

1. Agradecer a Deus pela Palavra Divina escrita.
2. Pedir a Deus a Bíblia para os povos não alcançados.
3. Pedir a Deus que nos ajude a aceitar a Bíblia.

DIRIGENTE:

TODOS:

MULHERES:

TODOS:

Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para
que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do
mundo.

Mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se
semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo
obediente até a morte e morte de cruz.

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

Vemos... Jesus...coroado de glória e honra...para que, provasse a morte por todos
os homens.”

1. Agradecer a Deus pela vinda de Jesus, o Seu Filho.
2. Pedir a Deus que nossas vidas glorifiquem o Senhor Jesus.
3. Agradecer a Deus porque o Salvador venceu, foi honrado e glorificado.

1- Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler,
 meus olhos vem abrir; pois quero ver
 da mera letra, além, a ti, Senhor;
 eu venho a Ti, Jesus, meu Redentor.

2- À beira-mar, Jesus, partiste o pão,
satisfazendo ali a multidão;
da vida o pão és tu; vem pois, assim
satisfazer, Senhor, a mim, a mim!

DIRIGENTE:

TODOS:

DIRIGENTE:

E por que me chamais: Senhor, Senhor e não fazeis o que eu vos mando?

Todos aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática será
comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha.E a chuva
caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela
casa; contudo ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha.

Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática será
comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva
caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela
casa; e ela caiu; e a sua queda foi grande.

4. Oh, grande amor que Jesus nos tem dado,
    Tem dado a ti, dado a mim!
    Veio salvar-nos do tão vil pecado,
    Veio por ti e por mim.

1. Manso e suave Jesus, convidando,
    Chama por ti e por mim.
    Eis que ele à porta te espera, velando;
    Vela por ti e por mim.
2. Pois que esperamos? Jesus, convidando,
    Convida a ti, sim, e a mim.
    Oh, não desprezes mercê que está dando,
    Sim, dando a ti, dando a mim!

3. Correm os dias, as horas se passam,
    Passam por ti e por mim;
    Transes de morte por fim nos esperam,
    Vêm tanto a ti quanto a mim.

"Vem já, vem já! Alma cansada, vem já!"
Manso e suave Jesus, convidando,
Chama: "Ó, pecador, vem!"



Noite - 19hManhã - 10h25min
“Logo de Manhã”

“Tua Palavra”

“Tudo Entregarei” 295 CC

“Pão da Vida” 137 CC

“Ao que Está Assentado”

“O Meu Prazer”

“Aleluia, Hosana”

“ Meu Melhor a Ti”

“Para Salvar-te” CC 190

1- Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler,
 meus olhos vem abrir; pois quero ver
 da mera letra, além, a ti, Senhor;
 eu venho a Ti, Jesus, meu Redentor.

2- À beira-mar, Jesus, partiste o pão,
satisfazendo ali a multidão;
da vida o pão és tu; vem pois, assim
satisfazer, Senhor, a mim, a mim!

Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro
seja o louvor e a honra e a glória e o domínio,

Pelos séculos dos séculos, amém.

O meu prazer é te louvar, Senhor,
erguer a minha voz e te exaltar,
render ações de graça, declarar,
que és Senhor, que és Senhor,
que és Senhor...

Já temos a unção que vem de Ti,
que vem do Santo e desce sobre nós,
nos resgatando pra um novo viver,
com poder pra vencer todo mal,

Santíssimo, luz do meu ser,
Tu és meu Deus, o meu prazer. (MULHERES)
Incomparável, Senhor tu és, (HOMENS)
plenitude de Amor! (TODOS)

Adorado, exaltado, soberano,
Deus supremo és,
Pai das luzes,
Pai de todos nós,
Imutável és, pleno em glória e poder.

O meu prazer é te louvar, Senhor,
erguer a minha voz e te exaltar,
render ações de graça, declarar,
que és Senhor, que és Senhor,
que és Senhor...

Em tua presença há plena alegria,
delícias sempre tenho em tuas mãos.
A minha voz aclama a Ti, Senhor,
vou erguer minha voz, celebrar.

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.

Sobre a minha cabeça existem bênçãos muito mais além do que eu possa imaginar,
mas eu estou certo que os meus celeiros serão fartos do melhor dos frutos desta terra.

Meu melhor a Ti eu darei, pois dono de nada sou. Não importa o amanhã se o futuro é somente Teu.
Minha motivação é saber que nada me faltará, pois, eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá.

O meu coração se enche de gratidão pela Tua fidelidade, por saber que as janelas dos céus estão abertas,
para que em minha vida venha a maior provisão.

O gafanhoto não tocará em nenhuma porção que o Senhor preparou para ser a minha herança .

2- O teu castigo Jesus levou para salvar-te a ti;
Tudo na cruz ele consumou para remir-te a ti;
Quem dentre os homens compreendeu todas as dores que sofreu,
A condição em que morreu para salvar-te a ti?

4- Oh, que alegria, que gozo e paz ter salvação de Deus
E nova vida que satisfaz a alma que busca os céus!
Livre das culpas do pecar, longe da dor e do chorar,
Tendo certeza e de gozar a redenção de Deus!

3- Tudo isto Deus fez em teu favor para salvar-te a ti;
Chama-te agora com terno amor para perdoar-te a ti.
Deves chegar em contrição, tendo certeza do perdão;
Cristo te estende a sua mão para salvar-te a ti.

1- Veio Jesus a este mundo vil para buscar-te a ti;
Foi rejeitado por gente hostil para salvar-te a ti.
Glórias ali no céu deixou, ingratidão no mundo achou,
Tudo ele fez porque te amou, para salvar-te a ti.

Glória, glória, demos ao Salvador!
Glória, glória, por seu tão grande amor!
Glória, glória, temos a paz com Deus!
Glória, glória, vamos cantar nos céus!

5- Tudo, ó Cristo, a Ti entrego;
Oh, que gozo, meu Senhor!
Paz perfeita, paz completa!
Glória, glória ao Salvador!

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

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

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

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

1- Tudo, ó Cristo, a Ti entrego;
Tudo, sim, por ti darei!
Resoluto, mas submisso,
Sempre, sempre, seguirei!

Tua palavra é luz para o meu caminho.
Tua palavra é lâmpada para os meus pés.(2x)

E Teu amor é como a doce água
que vem a mim como em meio à um deserto.

Como um orvalho que desce em plena
terra seca e dela faz surgir verdes pastos. (2x)

Quero fazer valer tua palavra em mim,
pra que o doente tenha onde se curar.
Quero fazer valer tua palavra em mim,
pra que o mundo saiba que Tu és Senhor,
Tu és Senhor, Tu és Senhor, Jesus.
Pois em meio a Tua palavra se fizeram os céus
e o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas.

Logo de manhã quero te buscar,
Tua voz ouvir, Teu amor sentir

e estender as mãos para te louvar,
derramar meu coração sobre teu altar.

Pois tu sabes bem tudo quando há em mim.
Que vou te seguir e te amar até o fim.

E no fim do dia quando o sol se for,
Te adorarei, te darei louvor,

mesmo escura a noite, brilha a tua luz
e em teus braços eu descanso,

meu Senhor Jesus.


