Informativo
ANIVERSARIANTES: 07- Franquisnei Lopes
da Costa, Callebe Rocha Reis; 08- Genival
Rodrigues Alves, Marinês Rodrigues
Nascimento (Congregação); 09- Marília
Cardoso de Oliveira 10- Josimar Duarte
Gonçalves da Silva; 12- Lucas Teixeira
Mendes. Casamento: 09- Raimunda e Elizeu;
10- Pr. Angelo e Eni Ferreira. 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 às 15h, ensaio
geral com o coro masculino, aqui no templo.
Trazer todas as partituras.
OFERTA MISSÕES MUNDIAIS: hoje no
culto da noite estaremos recolhendo a oferta
para Missões Mundiais.
AÇÃO SOCIAL: a juventude da PIBS realizará no Mestre D'Armas um trabalho de ação
social, no dia 21/04, a partir das 09h.
CULTO ADMINISTRATIVO: o culto Administrativo será transferido do dia 20/04 para
o dia 27/04.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ALTAR: Os jovens estarão realizando o ALTAR; no próximo sábado, dia 12/04; teremos
o testemunho do jovem Jorge Quercia que participou do Projeto da JMM no Haiti. Venham!!!!
CANTATA DE PÁSCOA: no dia 20/04, à noite, será apresentada pelo coro da igreja, a
Cantata de Páscoa “ CORRA PARA A CRUZ”.
Conclamamos a todos, que orem e convidem
os seus parentes para ouvirem essa mensagem evangelística.
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 Convenção Batista Brasileira em Gramado-RS?
Conheça as opções de viagem. Fale com a irmã
Rosiléia.

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
07-Segunda
08-Terça
09-Quarta
10-Quinta
11-Sexta
12-Sábado
13-Domingo

Deuteronômio 29:1-30:20
Deuteronômio 31:1-32:27
Deuteronômio 32:28-52
Deuteronômio 33:1-29
Dt. 34:1 - Josué 2:24
Josué 3:1-4:24
Josué 5:1-7:15

Lucas 11:37-12:7
Lucas 12:8-34
Lucas 12:35-59
Lucas 13:1-21
Lucas 13:22-14:6
Lucas 14:7-35
Lucas 15:1-32

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

78:1-31
78:32-55
78:56-64
78:65-72
79:1-13
80:1-19
81:1-16

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

12:19-20
12:21-23
12:24
12:25
12:26
12:27-28
13:1

Escala de Serviços
Neste Domingo, 06/04

Organizada no dia 8 de dezembro de 1959
Pastor: 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.

No Próximo Domingo, 13/04

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

Sinval e Paulo Lôbo.
Jefferson Gomes e Caio G.
Karina Mondianne.
Maristela.
Dinalva.
Marilza.
Tânia F. e Mariana,
Eunice e Rute,
Edi e Maria Clara.
Elisa e Aninha.
¨Culto Infantil 1 a 3: Viviane, Kátia e Mariana.
Fabíola, Patrícia e Fernanda.
¨Diáconos:
Valdivino e Eufrosina.
Izaque e Raimunda.
¨Informática:
Valdivino, Camylla e Ricardo. Joseane, Claudio e Mayara.
¨Introdução:
Paulo José e Márcia Timm. Paulo Tarso e João Batista.
¨Motoristas:
Samuel Mendes e Erisvaldo. Israel e Nelson dos Santos.
¨Operador de Áudio: Álisson.
Jônatas.
¨Recepção:
Tania Souza e Valmi.
Magali Souza e Paulo José.
¨Segurança:
Queomides, Wellington Sobral Elisaldo, André Aguiar e
Didier Max.
Marcelo Rodrigues.

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

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 14

A Palavra de Deus
O cristianismo é uma religião revelada divinamente. A Bíblia é o registro vivo
dessa revelação e através das suas páginas escritas conhecemos as manifestações
Deus, Seus pensamentos, Sua vontade e Seus propósitos para com a vida humana.
Sendo a Bíblia o registro da revelação de Deus, ela é, portanto, um livro religioso
que se propõe a guiar as pessoas para Deus. Foi isso que disse o salmista: “A explicação
das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Dirige os meus
passos, conforme a tua palavra; não permitas que nenhum pecado me domine”.
A igreja precisa tomar algumas decisões com relação à Palavra de Deus, tais
como: renovar a sua confiança na Palavra; incorporá-la efetivamente em seu modo de
viver; praticá-la com sabedoria e espiritualidade a fim de demonstrar às pessoas de
hoje: o privilégio da vida eterna, a eficiência da Palavra de Deus e sua universalidade
permanente da mensagem.
Somos uma igreja contemporânea, que deve se fazer respeitar e impressionar a
sociedade que temos:
Primeiro, “porque somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo
exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para
a sua maravilhosa luz”.
Segundo, porque os aspectos dos verbos indicam estados e ações presentes.
Falam de relacionamentos e trabalhos em contemporaneidade. Somos a geração eleita
enviada para essa conjuntura.
Terceiro, porque temos um extraordinário trabalho: “anunciar as grandezas
daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz”. Temos uma mensagem
identificada como: “as grandezas”. Não é difícil entendermos que se refere à Palavra de
Deus.
O cristianismo que vivemos é para a geração contemporânea. Ele se fará
respeitável e impressionável à medida que a igreja do Senhor se caracterizar como
profundamente bíblica e a sua mensagem com plena pureza do Evangelho que pregamos.
As pessoas contemporâneas não darão atenção a uma mensagem que não
possua a força irresistível da experiência com a palavra de Deus e a manifestação do
poder de Deus em sua experiência cristã. A palavra da fé que pregamos.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva
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Sobradinho, 06 de abril de 2014.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min

Processional

Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação

Ministério de Comunicação

Prelúdio

Instrumental

“A exposição das tuas palavras dá luz; dá entendimento aos simples. Firma os meus passos na tua
palavra; e não se apodere de mim iniquidade alguma.” (Salmos 119: 130, 133)

Oração de Intercessão pelo culto
Cânticos

“Tua Palavra” e “Coração Igual ao Teu”

Momento de Oração
1. Para que a palavra de Deus nos faça vibrar.
2. Para que a Bíblia seja a regra absoluta para as nossas vidas.
3. Para que cada pessoa venha a ter um exemplar da Bíblia.

Participação Musical

Aramis Ribeiro

Leitura Bíblica

II Tm 3:16; Hb 4:12

Processional
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação
Prelúdio

Consagração de Dízimos e Ofertas

“Deus de Promessas”

Oração
Texto Bíblico

II Tm 4:2

“Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda
paciência e ensino.”

Mensagem

“Projetar a Palavra de Deus”

Hino Congregacional
1. Quero buscar e pedir ao Senhor
do seu Espírito e seu amor;
e na palavra vou refletir,
pois suas ordens eu quero cumprir.
Ó Senhor, vem me dirigir!
com fervor quero te seguir
Para hoje e sempre te honrar
e teu amor ao mundo mostrar.

Pr. Washington Luiz Silva

“Ó Senhor, Vem me Dirigir” 212 HCC
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.

Oração
Poslúdio

Instrumental

Instrumental
Ministério de Comunicação
Instrumental

“Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou e nos vivificou,
nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar,
do espírito que agora age nos filhos da desobediênca.” (Efésios 2:4,2)

Oração de Intercessão pelo culto
Cântico
“Seja Engrandecido”
Oração
Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical
Renato Bibas
Vídeo:
Você confia no seu treinador?
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. Para que descubramos o propósito específico de nossa existência.
2. Para que tenhamos coragem de dizer “SIM” para a nossa vocação missionária.
3. Para que saibamos como colocar os nossos dons em prática.

DIRIGENTE: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender,
para corrigir, para instruir em justiça.
MULHERES: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois
gumes; penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas e é capaz de
perceber os pensamentos e intenções do coração.

Noite - 19h

Cânticos
“Digno é o Senhor” “Cristo Me Amou e Me Livrou” 462 HCC
Dedicação de Dízimos e Ofertas para JMM
“Graças, Senhor”
Oração de dedicação ao Culto Infantil
(Crianças de 04 a 07 anos)
Leitura Bíblica
Colossenses 2:13-14
DIRIGENTE: E a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da
vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nosso
pecados;
TODOS:

E, apagando a escrita da dívida, que nos era contrária e constava contra nós em seus
mandamentos, remoceu-a do nosso meio, cravando-a na cruz.

Mensagem ”Cancelando o escrito de dívida” Pr. Washington Luiz da Silva
Hino Congregacional
“Salvação Jesus me Dá” 251 HCC
2- Seu poder me dá Jesus
1- Salvação Jesus me dá,
para andar em sua luz
com amor me guiará,
e levar a minha cruz.
para o céu me levará.
Tu não queres a Cristo seguir?
Tu não queres a Cristo seguir?
Cristo Jesus, meu Salvador,
cuida de mim, cuida de Ti.
Cristo Jesus, meu Salvador,
tudo o que é bom fará por Ti.
3- Cristo já por mim morreu,
4- Eu no céu irei morar,
todo o mal na cruz venceu,
com os anjos vou cantar,
seu perdão me ofereceu.
a Jesus irei louvar.
Tu não queres a Cristo seguir?
Tu não queres a Cristo seguir?

Oração
Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min
“Tua Palavra”
Quero fazer valer tua palavra em mim,
Tua palavra é luz para o
meu caminho.Tua palavra
pra que o doente tenha onde se curar.
lâmpada para os meus pés.(2x)
Quero fazer valer tua palavra em mim,
pra que o mundo saiba que Tu és Senhor,
E Teu amor é como a
Tu és Senhor, Tu és Senhor, Jesus.
doce água que vem a
Pois em meio a Tua palavra se fizeram os céus
mim como em meio à um deserto.
e o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas.
Como um orvalho que desce
em plena terra seca
e dela faz surgir verdes pastos. (2x)
“Coração Igual ao Teu”
Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom.
Mas um desejo eu tenho de ser transformado,
Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração.
Dá-me um coração igual ao teu, Meu Mestre, dá-me um coração igual ao teu.
Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu.
Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão.
Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó, Deus, dá-me um novo coração.

“Deus de Promessas”
Sei que os teus olhos
sempre atentos permanecem em mim.
E os Teus ouvidos
estão sensíveis para ouvir meu clamor.
Posso até chorar...
Mas a alegria vem de manhã.
És Deus de perto e Deus de longe
nunca mudaste, Tu és fiel!

Posso enfrentar o que for
eu sei quem luta por mim,
Seus planos não podem ser frustrados.
Minha esperança está
Nas mãos do grande Eu sou,
meus olhos vão ver o impossível
acontecer!

Deus de aliança, Deus de Promessas,
Deus que não é homem pra mentir.
Tudo pode passar, tudo pode mudar
mas Tua palavra vai se cumprir.

“Ó Senhor, Vem me Dirigir” 212 HCC
1. Quero buscar e pedir ao Senhor
do seu Espírito e seu amor;
e na palavra vou refletir,
pois suas ordens eu quero cumprir.
Ó Senhor, vem me dirigir!
com fervor quero te seguir
Para hoje e sempre te honrar
e teu amor ao mundo mostrar.

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.

Noite - 19h
“Seja Engrandecido”
Seja engrandecido, oh Deus da minha vida, tú és o Deus da minha salvação,
és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. (2x)
Aleluia (aleluia), te louvo (te louvo), pois sei que sobre todos és Senhor.
Aleluia (aleluia), te louvo (te louvo), pois sei que sobre todos és Senhor.
Aleluia (aleluia), aleluia, (aleluia), Aleluia, louvemos ao Senhor.
Aleluia (aleluia), aleluia, (aleluia), Aleluia, louvemos ao Senhor.
1- Grandes são as tuas obras,
2- Todas as nações virão
Senhor todo poderoso;
e adorarão diante de Ti,
Justos e verdadeiros são
pois os teus atos de justiça
os teus caminhos.
se fizeram manifestos.
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.

“Digno é o Senhor”
Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou.
Sacrifício de amor, que me comprou, Ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos,
graças eu te dou, ó meu Senhor!
Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão.
Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano criador, vou sempre te adorar.
Elevo minhas mãos, ao Cristo que venceu.
Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou, digno é o Senhor.
Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor!
Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão.

“Cristo Me Amou e Me Livrou” 462 HCC
2. Minha vida, todo o ser
1. Eu, perdido pecador,
quero lhe consagrar.
longe do meu Jesus,
Cristo me amou e me livrou.
A seu lado vou viver,
já me achava sem vigor,
O seu imenso amor me transformou.
o seu amor cantar
a perecer sem luz;
Por seu poder e seu querer,
e a mensagem transmitir
meu estado Cristo viu,
Cristo, meu Salvador, me libertou.
aos que perdidos são.
e me estendeu a mão
Vou ao meu Senhor servir
e salvar-me conseguiu
com gratidão.
da perdição.
“Graças, Senhor”
Aqui diante de Ti,
Graças dou, sempre a Ti eu graças dou,
eu tenho tanto pra te agradecer.
graças dou.
Graças dou. Graças dou.
O que me deste, Senhor,
por tantas bênçãos que eu não posso ver.
Graças dou. Graças dou.
Tens feito tanto por mim,
da escuridão tua luz me tirou.
Graças dou. Graças dou.
Com meu coração
Por teu Amor e perdão,
e o meu louvor,
por meus pecados levados na cruz.
com as mãos aos céus,
Graças dou. Graças dou.
Louvo-te, Senhor.

