Informativo

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ANIVERSARIANTES: 18- Fillipe Monteiro
Vieira; 19- Rafaella Gomes de Oliveira; 20Abraão Gomes de Holanda Lopes, Weslei dos
Santos Camargos; 22- Valdivino da Costa
Amorim; 23- Cláudia Cristina Marques
Moreira, Ducastel Paixão Tinoco; 24- Maria
de Fátima Lourenço de Oliveira, Lorenna
Rocha Reis, André Martins Santos. Parabéns!

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 até terça-feira dia 20/05.Objetivo: comprar
as passagens do Missionário da Ucrânia em
2015.

CORO FEMININO: hoje às 15h, ensaio geral,
visando a apresentação hoje a noite, trazer
todas as partituras.

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!

CAMPANHA DE ORAÇÃO PELO BRASIL:
convidamos os irmãos para a campanha de
oração pelo Brasil até o dia 12/06/14. Clamemos
por proteção espiritual pelo nosso país, nos
dias da 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.
REFORMA DO BANHEIRO: informamos
aos irmãos que a partir de amanhã 19/05
começará a reforma do banheiro feminino. Os
banheiros do 1º , 2º e 3º piso serão destinados
exclusivamente para uso feminino.

COSTELÃO PIBS 2014: você não pode ficar
de fora desta Festa Extraordinária! Compre
logo o seu convite. Não deixe para última hora!
Lembre-se; PRÓXIMO COSTELÃO, SÓ
EM 2015. Procure a Secretaria e os irmãos
colaboradores, para adquirir o seu. DIA 07
Junho 2014, sábado, as 12h30.

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

ROL DE MEMBROS EM 18/05/14: 569
membros, sendo 339 mulheres e 230 homens.

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
19-Segunda
20-Terça
21-Quarta
22-Quinta
23-Sexta
24-Sábado
25-Domingo

I Samuel 22:1-23:29
I Samuel 24:1-25:44
I Samuel 26:1-28:25
I Samuel 29:1-31:13
II Samuel 1:1-2:11
II Samuel 2:12-3:39
II Samuel 4:1-6:23

João 10:1-21
João 10:22-42
João 11:1-53
João 11:54-12:19
João 12:20-50
João 13:1-30
João 13:31-14:14

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

115:1-18
116:1-19
117:1-2
118:1-18
118:19-29
119:1-16
119:17-32

Provérbios 15:18-19
Provérbios 15:20-21
Provérbios 15:22-23
Provérbios 15:24-26
Provérbios 15:27-28
Provérbios 15:29-30
Provérbios 15:31-32

Escala de Serviços
Neste Domingo, 18/05
¨Assessoria Culto: Paulo Lôbo e Nelson.
¨Assessoria EBD:
Edina Gadelha.
¨Berçário 1:
Ana Freitas.
¨Culto Infantil 4 a 7: Glaucia e Rute,
Elisa e Aninha.
¨Culto Infantil 1 a 3: Rejaine, Viviane e Bárbara.
¨Diáconos:
Valdivino e Ivone.
¨Informática:
Ricardo, Camylla e Norton.
¨Introdução:
Mateus M. e Valdivino M.
¨Motoristas:
Paulo Lôbo e Alex Pinheiro.
¨Operador de Áudio: Álisson.
¨Recepção:
Valmi e Paulo José.
¨Segurança:
Izaque André, Eduardo A.,
Clesson e Paulo José.

No Próximo Domingo, 25/05

ATIVIDADES REGULARES

Jefferson G. e Caio Guedes.
Andreia Santos.
Marinalva.
Edna e Sara,
Patrícia e Maria Clara.
Rejaine, Mariana e Júlia.
Izaque e Maria Alves.
Lorena, Valdivino e Camylla.
Carolina E. e Eduardo.
Queomides e Nelson dos Santos.
Jônatas.
Tânia Santos.
Marcos Gomes, Hudson Teles
e Ricardo Valverde.

• 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

44% r e a l i za d o
01 a 11/05/14

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 - Nº20

Um projeto de Deus
Por que o casamento é tão importante para Deus? Por que ele insiste em dizer:
“O que Deus uniu, ninguém separe”. Lendo sobre a necessidade de ministérios com
casais na igreja, especificamente sobre as intervenções que fortalecem os casamentos e
consequentemente, isso tem um reflexo sobre a família que passa a ter uma vida mais
saudável; achei por bem recriar algumas linhas sobre os propósitos de Deus para a
família.
Na família revelamos a imagem e semelhança d’Ele e os seus propósitos em nos
criar, abrindo um espaço para experimentarmos a comunhão que Ele tem na Trindade.
(Gn 1:26,27).
É na família que suprimos a solidão, encontramos apoio para vivenciarmos a
insegura, as incertezas e vencermos os nossos anseios. Encontramos na família o suporte
de que precisamos para passarmos pelos dolorosos caminhos. Ali também, buscamos
forças para as realizações de nossas vidas. Ali, cada pessoa tem a oportunidade de ser
e fazer.
É atribuição da família gerar os meios para celebrar uma intimidade física,
emocional e espiritual com os seus membros. Fato é que esse procedimento de interação
produz maturidade, novas perspectivas de vida pessoal e social.
A família é um lugar para onde todas as coisas devem se convergir. Esse princípio
deve ser o ideal. Cada membro da família traz suas necessidades para a mesa, onde os
que se assentam ao redor dela são transparentes, autênticos, e ali compartilham suas
alegrias e tristezas, seus passados, presentes e futuros sem experimentarem vergonha
ou receio.
O desejo de Deus que os membros das famílias possam amar e ser amados sem
medo, porque o verdadeiro amor é fundamento na construção desse lar. “No amor não
há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo”. (I Jo 4:18).
Deus edifica a família para que através dela, Ele revele a grandeza do amor de
Cristo, por nós, como o seu corpo, a sua noiva, a igreja. A Bíblia é a carta de amor do
Senhor Jesus pela família. E todos nós, os salvos por Cristo, temos o privilégio de ser um
exemplo disso. Sua aliança, sua fidelidade e seus propósitos eternos revelam-se a nós na
família.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - MAIO 2014

0%

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

100 %
do orçado

Sobradinho, 18 de maio de 2014.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min

Processional

Instrumental

Igreja em Ação

Ministério de Comunicação

Prelúdio

Instrumental

“Meu filho, atenta para a minha sabedoria; inclina os ouvidos às minhas palavras de discernimento.”
(Provérbios 5:1)

“Santo, Santo, Pai Bondoso - HCC 4” e “Minha Casa”

Oração por proteção para o Brasil

Prelúdio

Instrumental

“E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra; porquanto obedeceste à minha voz.”
(Gênesis 22:18)

Cântico

“A Ti, ó Deus - 08 HCC ”

Oração

Visitantes, Bens e Vidas
“Família, o ideal de Deus para o ser humano”

Divisa:

ORDEM DO DIA
1 - Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão Auxiliar de Exame de Contas.
2 - Outros assuntos.
3 - Parecer da Comissão de Membros.

Josué 24.15b

”Ele é meu e Teu Senhor - 202 HCC ”

Cânticos

“Quero Te Louvar” “Crer e Observar - 465 HCC” e “Compromisso”

Oração de dedicação ao Culto Infantil

(Crianças de 04 a 07 anos)

Participação Musical

Coro Feminino

Leitura Bíblica
Mensagem

1. Por proteção espiritual sobre as famílias da PIBS.
2. Por fé em Deus para receber as provações com alegria.
3. Por famílias com testemunhas da graça de Deus aos seus membros.
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.

”Ele é meu e Teu Senhor - 202 HCC ”

1. Que os pais sejam exemplos para os filhos, de obediência a Deus.
2. Que os filhos tenham prazer de obedecerem à Palavra de Deus.
3. Que as famílias cristãs sintam alegria em servir ao Senhor.

Momento de Oração

Cântico

Josué 24.15b

Momento de Intercessão

“Família, o ideal de Deus para o ser humano”
“Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.”

“Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.”

Hino Oficial

ENCERRAMENTO

Hino Oficial

Coro Feminino

Tema:

Leitura e Aprovação da Ata Anterior.

Gênesis 22:1-19

“A família abençoada pela obediência”

Pr. Washington Luiz da Silva

Hino Congregacional

“Minha Casa”
Encha o meu lar com tua presença.
Só tu és digno de reverência.

“Casa de Bênção”
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.

Oração
Poslúdio

Ministério de Comunicação

Participação Musical

EXPEDIENTE

Divisa:

Igreja em Ação

Oração de Intercessão pelo culto

Oração de Intercessão

Tema:

Instrumental

Saudações e Boas Vindas

Saudações e Boas Vindas

Cânticos

Noite - 19h

Processional

Minha casa e eu Serviremos ao Senhor, (Bis)
minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Serviremos ao Senhor.
Comprometidos em viver em santidade,
dobrando os joelhos só para Ti.
Orando juntos, ficando juntos,
tempestades resistiremos confiando no Senhor.
Lado a lado pais e mães, irmãos e irmãs em harmonia e amor.

Oração
Instrumental

Poslúdio

Instrumental

Noite - 19h

Manhã - 10h25min

“A Ti, ó Deus” 08 HCC

“Santo, Santo, Pai Bondoso - HCC 4”
2- Santo, santo, Cristo amado,
1- Santo, santo, Pai bondoso,
pela cruz nós somos redimidos;
santo, santo, Deus poderoso;
elevamos nossas mentes, em constante adoração.
entregamos nossos corações a Ti, em devoção.
Cristo amado, te adoramos.
Pai bondoso, te adoramos.
3- Santo, santo, Santo Espírito,
enche de poder as nossas vidas!
Suplicamos tua graça, teu auxílio e direção.
Santo Espírito, te adoramos.

“Minha Casa”
Encha o meu lar com tua presença.
Só tu és digno de reverência.
Minha casa e eu Serviremos ao Senhor, (Bis)
minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Serviremos ao Senhor.
Comprometidos em viver em santidade,
dobrando os joelhos só para Ti.
Orando juntos, ficando juntos,
tempestades resistiremos confiando no Senhor.
Lado a lado pais e mães, irmãos e irmãs em harmonia e amor.

1- A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor,
eterno Pai, supremo benfeitor,
nós, os teus servos, vimos dar louvor.
Aleluia! Aleluia!

3- A Ti, ó Deus real Consolador,
Divino fogo santificador,
que nos anima e nos acende o amor,
Aleluia! Aleluia!

2- A Ti, Deus Filho, Salvador Jesus,
da graça a fonte, da verdade a luz,
por teu amor, medido pela cruz,
Aleluia! Aleluia!

4- A Ti, Deus trino, poderoso Deus,
que estás presente sempre junto aos teus,
a ministrar as bênçãos lá dos céus,
Aleluia! Aleluia!

“Ele é Meu e Teu Senhor” 202 HCC
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.

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.

“Casa de Bênção”
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.

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.

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”
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.

“Crer e Observar” 465 HCC

“Ele é Meu e Teu Senhor - 202 HCC”
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.

1- Em Jesus confiar, suas leis observar, é trilhar um caminho de paz.
Satisfeitos, guardar o que ele ordenar alegria perene nos traz.
2- Ao andarmos com Deus, recebemos dos céus direção e conforto sem par.
Nem tristeza, nem dor, nem a prova maior poderão nossa fé abalar.
3- Inefável prazer é Jesus conhecer, e ser crente zeloso e leal.
Sua voz sempre ouvir, suas ordens cumprir, é ter bênção constante e real.
4- Resolutos, Senhor, e com todo fervor, os teus passos queremos seguir,
teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua presença sentir.
Crer e observar tudo quanto ordenar; o fiel obedece ao que Cristo mandar.

“Compromisso”
Eu sei que se eu te obedecer
e se Tua voz eu ouvir e teus
mandamentos guardar, serei...

Pois eu confio nas promessas
que Tu tens pra mim.
Eu faço compromisso
de ser fiel a Ti, até o fim.

Bendito por onde eu passar.
As tuas bênçãos vou receber.
O Teu favor vai me alcançar, eu sei,

Enche-me com Teu espírito.
Derrama em mim a Tua unção.
Eu vou fazer Tua vontade
andar na Tua direção.

