Informativo
ANIVERSARIANTES: 25- Maria Carlos
Duarte; 26- Ana Clara Dias Bouças; 28- Israel
Batista do Carmo; 29- Márcia Cardoso de
Oliveira Neves; 31- Ana Cláudia Silveira
Guimarães, Dájames do Nascimento Braga,
Ênio Fellipe Carvalho dos Anjos, Shirley
Rocha de Brito. Casamento: 28- Eufrosina e
Abelardo; 29- Luciana e Bejamim; 31- Cláudia
e Estevam. Parabéns!
CORO MASCULINO: ensaio hoje às 15h,
visando apresentação no culto de hoje a noite.
MCA: a presidente da MCA convida as
mulheres da PIBS para sessão administrativa
hoje, às 17h30.
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.
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.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

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 PIBS 2014: O DIA ESTÁ
CHEGANDO! Você e sua família, não podem
ficar de fora deste CHURRASCÃO! 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 - NESTE DIA
NÃO SERÁ VENDIDO INGRESSO!

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
26-Segunda
27-Terça
28-Quarta
29-Quinta
30-Sexta
31-Sábado
01-Domingo

II Samuel 7:1-8:18
II Samuel 9:1-11:27
II Samuel 12:1-31
II Samuel 13:1-39
II Samuel 14:1-15:22
II Samuel 15:23-16:23
II Samuel 17:1-29

João 14:15-31
João 15:1-27
João 16:1-33
João 17:1-26
João 18:1-24
João 18:25-19:22
João 19:23-42

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

119:33-48
119:49-64
119:65-80
119:81-96
119:97-112
119:113-128
119:129-152

Provérbios 15:33
Provérbios 16:1-3
Provérbios 16:4-5
Provérbios 16:6-7
Provérbios 16:8-9
Provérbios 16:10-11
Provérbios 16:12-13

Escala de Serviços
Neste Domingo, 25/05
¨Assessoria Culto:
Jefferson G. e Caio Guedes.
¨Assessoria EBD:
Andreia Santos.
¨Berçário 1:
Marinalva.
¨Culto Infantil 4 a 7: Edna e Sara,
Patrícia e Maria Clara.
¨Culto Infantil 1 a 3: Rejaine, Mariana e Júlia.
¨Diáconos:
Izaque e Maria Alves.
¨Informática:
Lorena, Valdivino e Camylla.
¨Introdução:
Carolina E. e Eduardo.
¨Motoristas:
Queomides e Nelson dos Santos.
¨Operador de Áudio: Jônatas.
¨Recepção:
Tânia Santos.
¨Segurança:
Marcos Gomes, Hudson Teles
e Ricardo Valverde.

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

REFORMA DO BANHEIRO: informamos
aos irmãos que o banheiro feminino está em
reforma. Os banheiros do 1º , 2º e 3º pisos serão
destinados exclusivamente para uso feminino.

No Próximo Domingo, 01/06

ATIVIDADES REGULARES

Daniel F. e Clesson.
Karina Mondianne.
Dinalva.
Karina e Ana Clara,
Edi e Rute.
Patrícia, Fernanda e Bárbara.
Catarina e Queomides.
Mayara, Joseane e Norton.
Paulo Tarso e Olinda M.
Samuel M. e Alessandro C.
Álisson.
Gléslia.
José Carlos, Israel e
Jefther.

• 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
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 PASTORAL
O lugar da bênção na família

Uma das narrativas mais significantes e lindas da Bíblia é esta que você acabou
de ler. Não haveria Israel se não houvesse Jaboque na vida de Jacó. Jaboque é lugar de
bênção.
Em Jabo que Deus abençoou Jacó e a partir daquele encontro a vida desse
patriarca nunca mais foi a mesma.
É isto que acontece em nossa vida. Quando Deus nos toca (para isto precisamos
deixar sermos tocados por Ele) as coisas mudam, não somente em nossa vida pessoal,
mas a história de todos da nossa família e na vida de todos os nossos descendentes.
Essa mudança começa a ser percebida logo no capítulo seguinte, Gênesis 33.
Sabemos o quanto Esaú guardava a amargura no seu coração pelo que Jacó fez (Gn. 27).
Do ponto de vista humano é plenamente compreensível esse sentimento que Esaú
tinha a respeito de seu irmão.
Mas Deus mudou a história desse relacionamento entre irmãos no vale de
Jaboque, o vale da bênção na vida de Jacó.
Quando Deus abençoa uma pessoa, essa bênção é refletida em toda a família,
especialmente no que tange aos relacionamentos.
Não pode haver saúde nos relacionamentos familiares se Deus não abençoar
cada palavra dita, cada gesto, cada atitude entre os seus membros. A bênção que Deus
nos dá pessoalmente há de ser refletida no relacionamento conjugal, pais e filhos,
noras e sogras, avós e netos.
Se isso não acontece alguma coisa está errada.
O que fazer? Voltar ao nosso jaboque e continuar buscando de Deus a bênção e
para que isso aconteça precisamos deixar Deus tocar em áreas de nossa vida pessoal
que precisam ser mudadas e atingidas pelas mãos d’Ele.
Foi isso que aconteceu com Jacó. Enquanto Deus não tocou em sua articulação,
a bênção não veio.
Que área de sua vida Deus precisa tocar e abençoar para que a partir daí seus
relacionamentos familiares sejam abençoados?

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - MAIO 2014

Pr. Gilson Bifano.
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Sobradinho, 25 de maio de 2014.

ORDEM DOS CULTOS
Processional

Manhã - 10h25min

Instrumental

Ministério de Comunicação
Instrumental

“Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade; deitai fora os deuses a
quem serviram vossos pais d’além do Rio e no Egito e servi ao Senhor.” (Josué 24.14)

Leitura Bíblica
TODOS:

“Louvar-te-ei com Meu Serviço” e “Família”
Josué 1:16-18; Deuteronômio 30:19-20

Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste, faremos e aonde
quer que nos enviares, iremos.

MULHERES:Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a Ti; tão somente seja o
Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés.
TODOS:

Quem quer que se rebelar contra as tuas ordens e não ouvir as tuas palavras em tudo
quanto lhe mandares, será morto. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo.

DIRIGENTE:O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti de que te pus diante de ti a vida
e a morte, a bênção e a maldição; escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua
descendência.
TODOS:

Amando ao Senhor teu Deus, obedecendo à sua voz, e te apegando a ele; pois ele é
a tua vida, e o prolongamento dos teus dias; e para que habites na terra que o Senhor
prometeu com juramento a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de
dar.

Momento de Oração

Cânticos

Igreja em Ação

Ministério de Comunicação

Prelúdio

Instrumental

“Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam; se o Senhor não guardar a
cidade, em vão vigia a sentinela”. (Salmo 127.1)

Oração de Intercessão pelo culto
Cântico

“Pelo Lar que Tu Nos Deste - 427 HCC”

Oração

Visitantes, Bens e Vidas

Participação Musical
Tema:

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

Divisa:

“Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.”

Hino Oficial
Momento de Intercessão

1. Por famílias que creiam plenamente em Deus.
2. Por famílias que sejam obedientes ao Senhor.
3. Por famílias consolidadas na Palavra de Deus

Cânticos

“Se Houver Amor - 596 HCC” “Minha Casa” e “Eu e Minha Casa”

Oração de dedicação ao Culto Infantil

(Crianças de 04 a 07 anos)
Coro Masculino

Leitura Bíblica
“Minha Casa” e “Amor no Lar”

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

Josué 24.15b

”Ele é meu e Teu Senhor - 202 HCC ”

Participação Musical

1. Para que o Brasil escolha servir ao Senhor.
2. Para que a juventude escolha servir ao Senhor.
3. Para que pais e mães escolham servir ao Senhor.

Tema:

Instrumental

Saudações e Boas Vindas

Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação
Prelúdio
Oração de Intercessão
Cânticos

Noite - 19h

Processional

Gênesis 14:18-23

DIRIGENTE:Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho; pois era sacerdote do Deus
Altíssimo;e abençoou a Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o
Criador dos céus e da terra!

Divisa:
“Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.”
Josué 24.15b
Consagração de Dízimos e Ofertas
”Ele é meu e Teu Senhor - 202 HCC ”

TODOS:

Mensagem “Uma escolha que agrada a Deus” Pr. Washington Luiz da Silva
Cântico
“Se Houver Amor - 596 HCC”

DIRIGENTE:Então o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as pessoas; e os bens toma-os
para Ti.

1. Seja a mansão bem rica,
linda de encantar,
ou a choupana pobre,
em qualquer lugar;
seja a família grande,
ou se pequena for,
são verdadeiros lares
se houver amor.

Oração
Poslúdio

2. Paz, doce confiança,
para sempre têm,
e novas esperanças
todo dia vêm.
Filhos e pais unidos,
firmes no Salvador,
formam felizes lares
se houver amor.

3. Lares cristãos precisam
difundir a luz,
para que seus vizinhos
possam ver Jesus.
Dando de si aos outros
e orando com fervor,
tudo será possível
se houver amor.

E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos! E
Abrão deu-lhe o dízimo de tudo.

MULHERES:Abrão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: levanto minha mão ao Senhor, o Deus
Altíssimo, o Criador dos céus e da terra,jurando que não tomarei coisa alguma de
tudo o que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas: eu
enriqueci a Abrão.

Mensagem

“Família abençoada pela consagração do compromisso a Deus”

Hino Congregacional

Pr. Washington L. da Silva

“Em Cristo Seja o Lar Edificado - 590 HCC”

Oração
Instrumental

Poslúdio

Instrumental

Noite - 19h

Manhã - 10h25min
“Louvar-te-ei com Meu Serviço”
Ó Jesus, eu quero tanto te servir aqui Senhor
Com a vida, com meus bens e o meu amor.
Quero dar de mim pra ver tua obra, ó Senhor, crescer;
Anunciando Teu amor pra todo ser.

Quero Te servir, Senhor; quero dedicar-me a Ti,
Faze tua obra no meu coração.
Quero te louvar, Senhor; quero adorar-te, ó Deus
E viver pra Tua glória e louvor.

“Família”
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.
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.

“Minha Casa”

Encha o meu lar com tua presença.
Só tu és digno de reverência.

Comprometidos em viver em santidade
dobrando os joelhos só para Ti.

Minha casa e eu Serviremos ao Senhor, (Bis)
minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Serviremos ao Senhor.

Orando juntos, ficando juntos,
tempestades resistiremos confiando no Senhor.
Lado a lado pais e mães, irmãos e irmãs
em harmonia e amor.

“Amor no Lar”
1- Tudo é belo em derredor, com amor no lar;
há beleza em cada flor, com amor no lar;
paz e gozo conceder, amarguras desfazer,
e saúde promover, com amor no lar.

2- Na choupana há prazer, com amor no lar;
ódio e mal não pode haver com amor no lar;
cada rosa no jardim, canta hinospara mim,
dando à vida alegre fim, com amor no lar.

Com amor, com amor,
Não há dor, não há pesar,
com amor no lar.

3- Todo céu parece rir, com amor no lar;
Todo mundo refletir este amor no lar;
do regato omurmurar, e das aves o cantar,
tudo faz-nos jubilar, com amor no lar.

“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.

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 adoradoresque
só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel.
Minha casa será reconhecidacomo
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.

“Pelo Lar que Tu Nos Deste - 427 HCC”
1- Pelo lar que tu nos deste, 2- Pela vida em harmonia, 3- Pela graça e esperança
onde há paz e puro amor,
tendo fé no Salvador,
de um eterno lar de amor,
pelo bem que nos fizeste,
pelas bênçãos, cada dia,
que é por Cristo, nossa herança,
damos graças, ó Senhor,
damos graças, ó Senhor,
damos graças, ó Senhor,
pelo bem que nos fizeste,
pelas bênçãos, cada dia,
que é por Cristo, nossa herança,
damos graças, ó Senhor!
damos graças, ó Senhor!
damos graças, ó Senhor!

“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.

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.

”Se Houver Amor - 596 HCC”
1. Seja a mansão bem rica,
linda de encantar,
ou a choupana pobre,
em qualquer lugar;
seja a família grande,
ou se pequena for,
são verdadeiros lares
se houver amor.

2. Paz, doce confiança,
para sempre têm,
e novas esperanças
todo dia vêm.
Filhos e pais unidos,
firmes no Salvador,
formam felizes lares
se houver amor.

3. Lares cristãos precisam
difundir a luz,
para que seus vizinhos
possam ver Jesus.
Dando de si aos outros
e orando com fervor,
tudo será possível
se houver amor.

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

Comprometidos em viver em santidade
dobrando os joelhos só para Ti.

Minha casa e eu serviremos ao Senhor, (Bis)
minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Serviremos ao Senhor.

Orando juntos, ficando juntos,
tempestades resistiremos confiando no Senhor.
Lado a lado pais e mães, irmãos e irmãs
em harmonia e amor.

“Eu e Minha Casa”
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.

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

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

“Em Cristo Seja o Lar Edificado - 590 HCC”
1- Em Cristo seja o lar edificado,
2- Ó Deus, sejamos pais e mães zelosos 3- A ti ó Deus, o lar nós dedicamos,
no Conselheiro, Mestre e Salvador. em demonstrar a tua compaixão.
quer na alegria, na tristeza e dor.
Que todo filha cresça consagrado
Sempre vivamos nós harmoniosos,
Oh, vem livra-lo, Pai, nós imploramos,
a Cristo, nosso grande Redentor.
em teu amor e em tua comunhão.
da tentação do mundo e do temor!
Que no caminho seja acompanhado Que os filhos sejam para nós preciosos, Sê tu, Jesus, o nosso Mestre, oramos;
por nosso Deus, o forte protetor.
a nós confiados pela tua mão.
sê nosso guia em tudo, ó Salvador! Amém.

