
Sobradinho, 04 de maio de 2014.

 PASTORAL
B o l e t i m  D o m i n i c a l    Ano XXXIII - Nº 18

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, 04/05 No Próximo Domingo, 11/05 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

100%  rea l i za d o

Informativo

01 a 30/04/14

¨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 família pode ser...

Sinval e Paulo Lôbo.
Karina Mondianne.
Dinalva.
Karina e Mariana,
Patrícia e Maria Clara.
Fabíola, Patrícia e Fernanda.
Deraldo e Evenita.
Cláudio, Joseane e Norton.
Magali S. e Angélica Freitas.
Samuel Mendes e Paulo José.
Álisson.
Nadir e Maria Clara.
Deraldo, Elias Monteiro,
Alex M. e Rafael Herbert.

Alessandro C. e Valmi.
Maristela.
Marilza.
Tânia F. e Alessandra,
Marinalva e Anna Júlia.
Patrícia, Kátia, Mariana e Júlia.
Edson F.  e Consuelo
Valdivino, Joseane e Mayara.
Guilherme M. e Ana Freitas.
Israel e Sinval.
Jônatas.
Sebastião Calácia.
Sebastião Jr,  Paulo de Tarso
Elias Vital e Marcelo M.

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: 04- Antonio Oliveira
da Cruz, Jônatas Oliveira Silva, André Ramos
Motta e Oliveira; 07- Edna de Oliveira
Luciano, Callebe Rocha Reis; 08- Fernanda
Miranda de Souza; 09- Fabíola Calland de
Araújo Rosa Paixão; 10- Filipe Gomes de
Holanda Lopes. Casamento: 05- Jesse Farias
e Emília. Parabéns!

DÍZIMO: Agradecemos aos irmãos que têm
participado da vida financeira da PIBS. Que
Deus os abençoe. “Deus ama ao que dá com
alegria”. Desafiamos outros irmãos para serem
dizimistas.

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

CULTO INFANTIL: O culto infantil de 1-3
anos convida professoras e auxiliares que
desejam atuar neste ministério, procurar a irmã
Rejaine para maiores informações.

INTENSIVO PARA CASAIS: dia 09/05 e 23/
05 teremos o Intensivo para casais, na PIBS.
Agende e participe!

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$ 20,00. Orador: Pr.
João Emilio - RJ. Inscrições Telma Matos ou
Rosiléia Alves.

BAZAR: o Ministério de Evangelismo e Mis-
sões realizará o bazar missionário no mês de
maio. Os irmãos que puderem ajudar com
doações, deixem a sua doação na
secretaria.Objetivo: comprar as passagens do
Missionário da Ucrânia em 2015.

ENCONTRO DE ORAÇÃO: dia 16/05, no
periodo dàs 12 às 13 hs, a PIBS realizará o
perído oração pela cidade de Sobradinho, na
Igreja de Deus na Qd-05 Lt 01 - Área Especial.
A noite ocorrerá uma grande celebração com
todos os evangélicos da cidade.

COSTELÃO NA PIBS: vem aí o tradicional
"Costelão Fogo de Chão na PIBS". Dia 7 de
junho 2014, sábado, a partir das 12:30h.
Convites a partir de quarta feira,(07/05), na
Secretaria e com os colaboradores. R$ 20,00 o
convite -  Crianças de 7 a 12 anos R$ 10.00.

Juízes 19:1-20:48
Juízes 21:1-Rt 1:22
Rute 2;1-4:22
I Samuel 1:1-2:21
I Samuel 2:22-4:22
I Samuel 5:1-7:17
I Samuel 8:1-9:27

05-Segunda
06-Terça
07-Quarta
08-Quinta
09-Sexta
10-Sábado
11-Domingo

João 3:22-4:3
João 4:4-42
João 4:43-54
João 5:1-23
João 5:24-47
João 6:1-21
João 6:22-42

Salmo 104:24-35
Salmo 105:1-15
Salmo 105:16-36
Salmo 105:37-45
Salmo 106:1-12
Salmo 106:13-31
Salmo 106:32-48

Provérbios 14:22-24
Provérbios 14:25
Provérbios 14:26-27
Provérbios 14:28-29
Provérbios 14:30-31
Provérbios 14:32-33
Provérbios 14:34-35

Abraão e Sara representam uma linda história familiar. Eles são filhos do mesmo
pai, Terá, mas a mãe não é a mesma. Quem disse foi Abraão: “Além disso, ela é realmente
minha irmã, filha de meu pai, ainda que não de minha mãe; e veio a ser minha mulher”.

Abraão mentiu duas vezes para proteger Sara, dizendo ser ela a sua irmã. Eles
eram de Ur dos Caldeus e moravam em Harã, quando Deus os chamou para irem à terra
de Canaã; fazendo-lhe a promessa de serem pais de uma grande nação. Entretanto,
“Sara era estéril”.

O casal, diante da promessa, sentiu incredulidade, que foi demonstrada no
riso. Deus responde à descrença: “Acaso para Deus há coisa demasiadamente difícil”.
A experiência desse casal com Deus foi intensa. Neles encontramos: hospitalidade,
solidariedade, consagração a Deus, sabedoria no passar pelas provações, harmonia
com a família.

São inspirações as vidas de Sara e Abraão! Podemos traduzir e entender essa
família como bênção para todas as famílias da terra. No entanto houve momentos em que
essa família foi ameaçada. A família pode ser ameaçada pela ansiedade.

Imagine a ansiedade do casal ao serem informados de que seriam pais de uma
grande nação. Como conciliar a realidade dessa promessa com a esterilidade de Sara?
Para sua época, a esterilidade era considerada uma maldição. Então, Sara deu a sua
serva Hagar, para coabitar com Abraão. Ao descobrir que seria pai, surgiram discórdias
naquele lar.

A ansiedade pode tornar a fé deficiente e ser uma ameaça para a família; rouba
a qualidade de vida, a capacidade de ver as coisas simples e bonitas da vida. A nossa
geração é ansiosa, de famílias ansiosas; de homens, mulheres e crianças ansiosos; de
coisas e indivíduos perturbados pela ansiedade. O Senhor disse: “não fiqueis ansiosos
quanto à vossa vida”.

Somos desafiados a viver numa total confiança na soberania do Senhor, como?
Crendo no amparo de Deus. Ele diz: “Não te deixarei, nem te desampararei”. Exercendo
paciência. Quando você se desespera, Davi diz: “Espera com paciência no Senhor...”.
Dando o próximo passo. Deus já orientou o seu próximo passo. “Vinde a mim, todos que
estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei”. Venha para Deus.

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
Cânticos “Família” e “Minha Casa e Eu”
Tema: “Família, o ideal de Deus para o ser humano”
Divisa:             “Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.” Josué 24.15b
Música da Campanha ”Ele é meu e Teu Senhor” 202 HCC
Momento de Oração

Participação Musical Alex Lima André
Leitura Bíblica Rm 12:9-21

Consagração de Dízimos e Ofertas  “Usa, Senhor” 433 HCC
Oração
Texto Bíblico Colossenses 1:10

Mensagem       “A família e os valores cristãos”  Pr. Washington L. da Silva
Hino Congregacional “Vem Desfrutar do Amor de Deus”
Oração
Poslúdio Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min

“Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós amamos porque ele nos
amou primeiro.” (I João 4:8,19)

Noite - 19h
Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental

Oração de Intercessão
Cântico  “Obrigado Jesus”
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Coro da Igreja
Tema: “Família, o ideal de Deus para o ser humano”
Divisa:             “Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.” Josué 24.15b
Hino Oficial ”Ele é meu e Teu Senhor” 202 HCC
Momento de Intercessão

Cânticos  “Família”  “Eu e Minha Casa” e “Eu quero ser uma bênção pra você”
Oração de dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 04 a 07 anos)
Participação Musical Coro da Igreja
Leitura Bíblica Gênesis 12:1-9

Mensagem                “A família pode ser....” Pr. Washington Luiz da Silva
Hino Congregacional “Casa de Bênção”
Oração
Poslúdio Instrumental

“Porque para Deus nada é impossível.” (Lucas 1:37)

1. Pela família cristã da PIBS.
2. Pelas famílias não salvas por Cristo.
3. Pela recuperação dos valores cristãos na família.

“Assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo,
frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus.”

O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem.Amai-vos
cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns
aos outros.

Não sejais vagarosos no cuidado; sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor;
alegrai- vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração;

Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade;Abençoai
aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis.Alegrai-vos com os que se
alegram; e chorai com os que choram;

Sede unânimes entre vós; não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às
humildes; não sejais sábios em vós mesmos; a ninguém torneis mal por mal; procurai
as coisas honestas, perante todos os homens.

Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens.Não vos
vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira DE Deus, porque está escrito:
Minha é a vingança; eu recompensarei, diz o Senhor.

Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber;
porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça.Não te deixes
vencer do mal, mas vence o mal com o bem.

DIRIGENTE:

TODOS:

MULHERES:

TODOS:

JUVENTUDE:

TODOS:

1. Pela salvação dos familiares não crentes.
2. Pelas famílias que enfrentam todos os dias a pressão maligna.
3. Pela vitória de Deus sobre os membros da família.

DIRIGENTE:

TODOS:

HOMENS:

MULHERES:

TODOS:

DIRIGENTE:

Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu
pai, para a terra que eu te mostrarei.

Eu farei de ti uma grande nação; abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome; e tu, sê
uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei àquele que te
amaldiçoar; e em ti serão benditas todas as famílias da terra.

Partiu, pois Abrão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abrão
setenta e cinco anos quando saiu de Harã.

Abrão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão e todos os bens
que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã; e saíram a fim de
irem à terra de Canaã; e à terra de Canaã chegaram.

Passou Abrão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse
tempo estavam os cananeus na terra. Apareceu, porém, o Senhor a Abrão, e disse:
À tua descendência darei esta terra. Abrão, pois, edificou ali um altar ao Senhor, que
lhe aparecera.

Então passou dali para o monte ao oriente de Betel, e armou a sua tenda, ficando-
lhe Betel ao ocidente, e Ai ao oriente; também ali edificou um altar ao Senhor, e
invocou o nome do Senhor. Depois continuou Abrão o seu caminho, seguindo ainda
para o sul.



Noite - 19hManhã - 10h25min
“Família”

“Minha Casa e Eu”

“Ele é meu e Teu Senhor” 202 HCC

“Usa, Senhor” 433 HCC

“Vem Desfrutar do Amor de Deus”

“Obrigado Jesus”

“Ele é Meu e Teu Senhor” 202 HCC

“Família”

“Eu e Minha Casa”

“Eu quero ser uma bênção pra você”

“Casa de Bênção”

A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor.
Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor.

Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar
Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar.

Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti Senhor podemos confiar.
Te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda hás de operar.

Usa, Senhor, todo o meu ser pra teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagro a Ti.
Não há no mundo nada melhor que dia a dia trabalhar por Jesus.
Por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto neste mundo eu viver.

Usa, Senhor, todo o meu ser pra teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagro a Ti.

Vem desfrutar do amor de Deus você e sua casa.
Deixe Jesus que é o Rei entrar em seu coração.
Vida melhor ele quer lhe dar, restaurar seu lar.
Paz e alegria ele quer trazer  pra você.

Deus alcançou e modificou toda a minha casa
ainda que venha a tempestade não nos abalará.
Vida melhor ele quer lhe dar, restaurar seu lar.
Paz e harmonia ele quer trazer pra você.

A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor.
Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor.

Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar
Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar.

Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti Senhor podemos confiar.
Te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda hás de operar.

Será abençoada minha descendência,
frutificará à Tua presença.
Como bom perfume meus filhos irão
perfumar todas as nações.

Quero consagrar meu lar a Ti
O nosso futuro para Te servir
Com toda a minha força e entendimento
Quero dedicar o meu lar a Ti.

Eu e minha casa serviremos a Deus. (2x)
Eu e minha casa serviremos a Deus, com alegria.

Não quero viver para mim mesmo, eu quero servir e o amar, irmão.
Compartilhar e dividir tudo o que tenho com você.

O meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior e em Jesus eu e você somos um.
Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é,
pois a vontade de Deus, revelada em Jesus é que sejamos um.

Eu quero ser uma bênção pra você em compromisso e dedicação.
O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer: em Jesus eu amo você!

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.

Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor

Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus.
Pelo Irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado Jesus!

Obrigado Jesus, pelo amor que não morre! Pela nova aliança que foi feita na cruz.
Pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado Jesus! (bis)

Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus.
Pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus.

Faça do meu lar, Senhor um lugar de harmonia.
Faça do meu coração sua casa todo dia.
Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir,
pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem Ti.

Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu.
Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel.
Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração.
Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita onde há prosperidade, amor e vida.

Bendiremos o Teu nome, oh Pai.
Não há Deus tão grande como Tu.
Serviremos só o mestre.
Nos rendemos somente a Ti.
Nos rendemos somente a Ti.

Minha casa e eu serviremos a Deus.(2x)

Como é bom Sua voz sempre obedecer.
Os Seus passos seguir, Seu querer cumprir.
Nossas vidas consagradas no altar, para o Seu louvor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.

Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor


