Informativo
ANIVERSARIANTES: 11- Janete Farias
Chagas Uroda, Leandro Ruy de Souza Silva,
Maria Consuelo dos Santos Lima, Olinda
Cesar Machado, Wallace Augusto do
Nascimento;12- Alex Pinheiro Maracaipe;13Iury Guimarães Carneiro; 15- Robertina Rocha
de Souza; 16- Odete de Lima, Marina Farias
Uroda; 17- Erceli Salino de Oliveira Santos
(Congregação). Casamento: 15- Francisco
Motta e Daniane. Parabéns!
CAMPANHA DE ORAÇÃO PELO BRASIL:
convidamos os servos de Deus, por 30 dias,
12/05 a 12/06, clamar pela proteção Divina
para o Brasil, durante a copa do Mundo. .
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.
REUNIÃO CPC-PIBS: dia 15/05, às 20h,
ocorrerá a Reunião do Conselho de Obreiros
da PIBS, no terceiro piso.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

CULTO ADMINISTRATIVO: no próximo
domingo, teremos o Culto ADM, às 10h25.

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

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

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

BAZAR: o Ministério de Evangelismo e Missões realizará o bazar missionário no dia 24/05,
das 9h às 14h. Os irmãos que puderem ajudar
com doações, deixem a sua doação na
secretaria.Objetivo: comprar as passagens do
Missionário da Ucrânia em 2015.
WORKSHOP DE MÚSICA: Façam suas
inscrições para o I Workshop de Música da PIBS
que acontecerá entre os dias 30/05 a 01/06. Será
um encontro de trabalho para coristas,
solistas, vocalistas e instrumentistas. Oficinas
de canto para crianças e adultos com a Marília
Cardoso e Valdenora Pereira e atividades de
canto coral e ensaios instrumentais e das
equipes de louvor com o Ministro de Música
da Igreja Batista de Fonseca em Niterói Renan
Hart. Valor das inscrições: R$ 5,00 (com
partituras incluídas). Não fique de fora!
COSTELÃO NA PIBS: vem aí o tradicional
"Costelão Fogo de Chão na PIBS". Dia 7 de
junho 2014, sábado, a partir das 12h30.
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.

Leitura Bíblica da Semana
12-Segunda
13-Terça
14-Quarta
15-Quinta
16-Sexta
17-Sábado
18-Domingo

I Samuel
I Samuel
I Samuel
I Samuel
I Samuel
I Samuel
I Samuel

10:1-11:15
12:1-13:23
14:1-52
15:1-16:23
17:1-18:4
18:5-19:24
20:1-21:15

João 6:43-71
João 7:1-29
João 7:30-53
João 8:1-20
João 8:21-30
João 8:31-59
João 9:1-41

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

107:1-43
108:1-13
109:1-31
110:1-7
111:1-10
112:1-10
113:1-114:8

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

15:1-3
15:4
15:5-7
15:8-10
15:11
15:12-14
15:15-17

Escala de Serviços
Neste Domingo, 11/05
¨Assessoria Culto:
Alessandro C. e Valmi.
¨Assessoria EBD:
Maristela.
¨Berçário 1:
Marilza.
¨Culto Infantil 4 a 7: Tânia F. e Alessandra,
Marinalva e Anna Júlia.
¨Culto Infantil 1 a 3: Patrícia, Kátia, Mariana e Júlia.
¨Diáconos:
Edson F. e Consuelo
¨Informática:
Valdivino, Joseane e Mayara.
¨Introdução:
Guilherme M. e Ana Freitas.
¨Motoristas:
Israel e Sinval.
¨Operador de Áudio: Jônatas.
¨Recepção:
Sebastião Calácia.
¨Segurança:
Sebastião Jr, Paulo de Tarso
Elias Vital e Marcelo M.

No Próximo Domingo, 18/05
Paulo Lôbo e Nelson.
Edina Gadelha.
Ana Freitas.
Glaucia e Rute,
Elisa e Aninha.
Rejaine, Viviane e Bárbara.
Valdivino e Ivone.
Ricardo, Camylla e Norton.
Mateus M. e Valdivino M.
Paulo Lôbo e Alex Pinheiro.
Álisson.
Valmi e Paulo José.
Izaque André, Eduardo A.,
Clesson e Paulo José.

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

15% r e a l i za d o
01 a 04/05/14

Dominical

 PASTORAL

Ano XXXIII - Nº 19

Mediante a fé
A família de Abraão e Sara continua sendo uma inspiração para todas as famílias
do mundo. Embora, tenham tropeçado na fé e tomado atitudes que foram do desagrado
de Deus, é a fé uma das marcas evidentes da vida desse casal. Quando Deus disse:
“Abrão, sai-te da tua terra e vai para a terra onde te mostrarei”, Abraão obedeceu. Ele
creu, porque distinguiu a voz de Deus.
Quantas vozes falam ao mesmo tempo! Os amigos, o prazer da carne, o dinheiro,
as seitas, as religiões, os seus pensamentos, o próprio coração, os sonhos de outros. Em
meio a tantas vozes, você consegue distinguir a voz de Deus e seguir o Seu comando?
Só pela fé podemos explicar Abraão saindo de sua casa, numa aventura, sem saber para
onde ia com a sua família.
A fé nos dá esperança! O inimigo estremece quando você aceita viver pela fé. O
objetivo final do maligno não é tirar de você os seus bens, como: casa, carro, roupas,
joias, dinheiro. Ele está centrado em lhe roubar a fé. “O ladrão não vem senão para
roubar, matar e destruir”.
A Mulher de Ló se desestabilizou na fé, quando o seu marido começou a sofrer.
Na crise ela disse: rejeita esse Deus. O inimigo sabe que quando lhe rouba a confiança
em Deus, você estará falido espiritualmente. Li algo que o autor disse: “a fé é a moeda do
reino de Deus. Sem ela não se conseguirá realizar nada, nem obter alguma coisa. Sem a fé,
a vida e as riquezas do Reino de Deus estão bloqueadas para você”.
Um centurião de Cafarnaum recebeu um elogio de Jesus: “Em verdade vos digo
que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé”. Ele tinha um problema em casa e
creu que bastava apenas uma palavra de Jesus para solucioná-lo. Sem a fé o centurião
não seria capaz de fazer nada. “A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a
prova das coisas que não se vêem”.
A fé é o que ativa as bênçãos do Reino. Pela fé a família assimila melhor os
embates da vida, norteará a sua caminhada, terá a capacidade de se unir-se em torno de
objetivos comuns. Sua família não pode viver sem o referencial de fé em Deus. Seus
filhos não podem ser criados num ambiente de total ausência de Deus. Isso resulta numa
sociedade cheia de problemas, vivendo intensamente o seu próprio caos.
Aceite a fé em Cristo Jesus.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - MAIO 2014
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Sobradinho, 11 de maio de 2014.

ORDEM DOS CULTOS
Processional

Manhã - 10h25min

Instrumental

Noite - 19h

Processional

Instrumental

Saudações e Boas Vindas

Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação

Ministério de Comunicação

Prelúdio

Instrumental

“Eu me deito, durmo e acordo, pois o Senhor me sustenta. Ó Senhor, de manhã ouves minha voz; de
manhã te apresento minha oração e fico aguardando. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na
injustiça, nem o mal habita contigo.” (Sl 3:5; 5:3-4)

Igreja em Ação

Ministério de Comunicação

Prelúdio

Instrumental

“Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança;
e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia,
habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa.” (Hebreus 11.8-9)

Oração de Intercessão por todas as mães
Cânticos
“Reina em Mim” e “Ao que é Digno”

Oração de Intercessão pelo culto
Cântico

“Rompendo em Fé”

Participação - Mães de Oração
Participação Musical

Sônia Regina
Crianças do Mestre D”Armas

Oração

Visitantes, Bens e Vidas

Sl 18:1-2; Pv 3:1-2; Rv 3:13; 16:3,7 e 9

Divisa:

Leitura Bíblica
MÃES:

Eu te amarei, ó SENHOR, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte
e o meu libertador; o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio; o meu escudo, a força
da minha salvação e o meu alto refúgio.

Tema:

TODOS: Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Sendo os
caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com
ele. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos.

Participação Musical

Marília Cardoso

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração

“Graças Senhor”

Peça
Hino Congregacional
1. Por minha boa mãe
E pelo seu amor,
Imenso e sem rival
Eu louvo-te, ó Senhor!
2. Pois ela me cuidou
Da vida ao despontar.
E aos pés do bom Jesus
me fez encaminhar.

“A Mãe Sábia e a Mãe Prudente”
“Por Minha Boa Mãe”

É grande o bem
Que na alma tem
Quem pode alguém
Chamar de mãe!

3. Se pobre ou rico eu for,
Jamais hei de esquecer
E minha boa mãe
Na mente eu hei de ter.
4. É grato aqui sentir
De mãe o santo amor.
Por ela o coração
Bendiz ao Criador.

Oração
Poslúdio

“Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.”

Hino Oficial

Josué 24.15b

”Ele é meu e Teu Senhor” 202 HCC

Momento de Intercessão
1. Pela vitória de Deus para as famílias cristãs.
2. Para que as famílias se firmem na fé em Cristo.
3. Para que a nossa descendência tenha lembrança de que os seus troncos familiares
viveram uma fé inabalável.

TODOS: Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos.
Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz.
FILHOS: Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento;

“Família, o ideal de Deus para o ser humano”

Cânticos “Quero te Louvar” “Lar Feliz Nós Vamos Ser” 592 HCC e “416 HCC”
Oração de dedicação ao Culto Infantil
Leitura Bíblica

(Crianças de 04 a 07 anos)
Gn 15:5,7;6; Hb 11:11,6

DIRIGENTE: Então o levou para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes
contar; e disse-lhe: assim será a tua descendência.
HOMENS:

Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para te dar esta terra
em herança.

TODOS:

E creu Abrão no Senhor e o Senhor imputou-lhe isto como justiça.

MULHERES: Pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora da
idade, porquanto teve por fiel aquele que lho havia prometido.
TODOS:

Mensagem

Ora, sem fé é impossível agradar a Deus; porque é necessário que aquele que se
aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam.

“A família pode ser abençoada pela fé” Pr. Washington Luiz da Silva

Hino Congregacional

“Vem Derrama a Paz”

Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo Teu.
Dá-nos teu amor, dá-nos tua força pra que tentações não venham a nos desviar.
E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós.

Oração
Instrumental

Poslúdio

Instrumental

Noite - 19h

Manhã - 10h25min

“Ropendo em Fé”

“Reina em Mim”
Sobre toda a terra Tu és o Rei.
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol.
Uma coisa só meu desejo é:
vem reinar em mim, Senhor.

Sobre o meu pensar, tudo que eu falar
Faz-me refletir a beleza que há em Ti.
Tu és para mim mais que tudo aqui.
Vem reinar em mim, Senhor.

Reina em mim com Teu poder.
Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus.
Tu és o Senhor de tudo o que sou.
Vem reinar em mim, Senhor.

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.

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.

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.

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.

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.

“Quero Te Louvar”

“Graças Senhor”
Aqui diante de Ti,
eu tenho tanto pra te agradecer.
Graças dou. Graças dou.
O que me deste, Senhor,
por tantas bênçãos que eu não posso ver.
Graças dou. Graças dou.
Com meu coração
e o meu louvor,
com as mãos aos céus,
Louvo-te, Senhor.

1. Por minha boa mãe
E pelo seu amor,
Imenso e sem rival
Eu louvo-te, ó Senhor!

2. Pois ela me cuidou
Da vida ao despontar.
E aos pés do bom Jesus
me fez encaminhar.

Graças dou, sempre a Ti eu graças dou,
graças dou.

Tens feito tanto por mim,
da escuridão tua luz me tirou.
Graças dou. Graças dou.
Por teu Amor e perdão,
por meus pecados levados na cruz.
Graças dou. Graças dou.

“Por Minha Boa Mãe”

É grande o bem
Que na alma tem
Quem pode alguém
Chamar de mãe!

Rompendo em fé, minha vida
se revestirá do seu poder
Rompendo em fé, com ousadia vou
mover o sobrenatural
Vou lutar e vencer, vou plantar e colher,
A cada dia vou viver rompendo em fé,
A cada dia vou viver rompendo em fé.

“Ele é Meu e Teu Senhor” 202 HCC

“Ao que é Digno”
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,

Cada vez que a minha fé é provada
Tu me dás a chance de crescer um pouco mais.
As montanhas e vales, desertos e mares
que atravesso me levam pra perto de Ti.
Minhas provações não são maiores que o meu Deus
E não vão me impedir de caminhar.
Se diante de mim não se abrir o mar,
Deus vai me fazer andar por sobre as águas.

3. Se pobre ou rico eu for,
Jamais hei de esquecer
E minha boa mãe
Na mente eu hei de ter.

4. É grato aqui sentir
De mãe o santo amor.
Por ela o coração
Bendiz ao Criador.

Mesmo imperfeito como sou quero abrir meu coração
e te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor.
Mesmo sabendo quem eu sou cuidas de mim com o teu amor.
Com tua paz enches meu ser, com teu perdão renova-me.
Sei que tu estás aqui há uma expressão de amor.
Sinto tua presença em mim. Quero te louvar.

“Lar Feliz Nós Vamos Ser” 592 HCC
1. Nestes dias de tantas incertezas,
2. Nestes dias de tanta violência,
nossos lares a fé precisam ter,
nossos lares paciência devem ter,
cada um pondo em Deus a confiança.
cada um cultivando a tolerância.
Sendo assim, lar feliz nós vamos ser;
Sendo assim, lar feliz nós vamos ser;
com amor, lar feliz nós vamos ser.
com amor, lar feliz nós vamos ser.
3. Nestes dias de tanta insegurança,
nossos lares firmeza devem ter,
pais e filhos, buscando harmonia.
Com Jesus, lar feliz nós vamos ser;
com amor, lar feliz nós vamos ser.

“Nossa Morada na Rocha Está” 416 HCC
1- Que alicerce tendes pra construir
Uma casa firme pra resistir
Grande tempestade que há de chegar
E a instável casa há de derrubar?
Nossa morada na Rocha está;
Firme e segura ela ficará;
Quando o temporal contra ela der,
Há de resistir e permanecer.

2- Como faz a areia na fundação,
Fazem nossas obras na salvação,
Pois alguém que só em si mesmo crê
No Senhor Jesus inda não tem fé.
3- Os cristãos, porém, que deveras crêem,
Pelas obras mostram a fé que têm;
Sua fé firmada no Salvador,
Na maior procela não tem pavor.

