Informativo
ANIVERSARIANTES: 08- Cristiane de
Souza Baldo, Eunice Rodrigues de Souza
Barbosa; 09- Hélio Vieira Flor, Laís Lídice
Santana Silveira; 10- Jane Farias Chagas

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO
Organizada no dia 8 de dezembro de 1959
Pastor: Washington Luiz da Silva

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.

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

Ferreira, Walter de Souza Araújo; 11- Edilma
Gomes de Oliveira Santos, Matheus Sousa
Sobral; 12- Joana Maia Camarista; 14- Elen
Santana do Nascimento Silveira. Casamento:
09- Hélio e Isabel Flor. Parabéns!
CULTO DE QUARTA: participe conosco
dos cultos nas quartas-feiras. Tem sido uma
oportunidade de aprendizado para o seu
crescimento e desenvolvimento espiritual.
INTENSIVO PARA CASAIS: dia 13/06, às
20h, teremos o Intensivo para casais, na PIBS.
Agende e participe!

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.
JANTAR DOS CASAIS: dia 28/06/14
ocorrerá o jantar dos casais exclusivamente da
PIBS. Investimento R$ 30,00. Inscrições
abertas até o dia 22/06/14, apenas para 60
casais.
EM CAMPO COM CRISTO: juventude,
vamos assistir juntos os jogos do Brasil, na
quadra da Igreja. Tragam os amigos. Juntos
com Cristo somos mais que vencedores.

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
09-Segunda
10-Terça
11-Quarta
12-Quinta
13-Sexta
14-Sábado
15-Domingo

I Reis 3:3-4:34
I Reis 5:1-6:38
I Reis 7:1-51
I Reis 8:1-66
I Reis 9:1-10:29
I Reis 11:1-12:19
I Reis 12:20-13:34

Atos 6:1-15
Atos 7:1-29
Atos 7:30-50
Atos 7:51-8:13
Atos 8:14-40
Atos 9:1-25
Atos 9:26-43

Salmo 126:1-6
Salmo 127:1-5
Salmo 128:1-6
Salmo 129:1-8
Salmo 130:1-8
Salmo 131:1-3
Salmo 132:1-18

Porvérbios 16:26-27
Porvérbios 16:28-30
Provérbios 16:31-33
Provérbios 17:1
Provérbios 17:2-3
Provérbios 17:4-5
Provérbios 17:6

Escala de Serviços
Neste Domingo, 08/06
¨Assessoria Culto:
Wellington S. e Alex Pinheiro.
¨Assessoria EBD:
Maristela.
¨Berçário 1:
Marilza.
¨Culto Infantil 4 a 7: Tânia F. e Alessandra,
Elisa e Aninha.
¨Culto Infantil 1 a 3: Viviane, Fabíola e Mariana.
¨Diáconos:
Joaquim e Norma Maria.
¨Informática:
Norton, Mayara e Ricardo.
¨Introdução:
Peterson e Telma.
¨Motoristas:
Israel B.e Paulo José.
¨Operador de Áudio: Jônatas.
¨Recepção:
Betânya e Sebastião Jr.
¨Segurança:
Dájames, Valmi,
Antonio e Daniel F.

No Próximo Domingo, 15/06
Daniel F.
Edina Gadelha.
Ana Freitas.
Eunice e Rute,
Tânia Lôbo e Alice.
Fabíola, Kátia e Rejaine.
Rosiléia e Deraldo.
Valdivino, Hélio e Camylla.
Elias M. e Márcia Timm.
Paulo Lôbo e Alex Pinheiro.
Álisson.
Nadir Vieira.
Daniel, Leonardo Paixão
Fernando Bulhões e Wallace.

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
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 PASTORAL
Requisitos para uma vida vitoriosa

A vida de Josué se constitui em preciosas lições. Com ele aprendemos sobre
os requisitos da promessa que lhe garantiam uma vida vitoriosa. “... então, farás
prosperar o teu caminho”. Essa é a conclusão de um conjunto de informações, para
que Josué fosse bem-sucedido.
O Livro é uma ponte ao Novo Testamento. Ensina que a terra prometida e a sua
conquista representa a herança espiritual para nós hoje. A salvação é um bem valioso e
precisamos mantê-la até herdarmos a Nova Terra. Conservar-se vitorioso como salvo,
exige fazer uso dos requisitos:
Esforço e bom ânimo, ou seja: força e coragem! Herdar a terra representa
recomeço de uma nova vida e isso exige romper com as coisas impregnadas e arraigadas
que deveriam ser deixadas.
O povo de Israel passou por duros momentos: perdeu suas casas; foi
deportado e exilado por 70 anos; caminhou, exaustivamente, 40 anos no deserto. Agora
tinha que dizer não às coisas que lhes restavam? O povo estava sendo burilado para
ser a nação de Deus. À semelhança deles estamos nós hoje. Quais acontecimentos têm
marcado o trajeto da sua vida cristã? Existem coisas nas quais você precisa de força e
coragem para abandoná-las?
Ser diligente é outro requisito: “Para teres o cuidado de fazer conforme toda
a lei que meu servo Moisés te ordenou”. Isso é cuidado e atenção. Não dá para ligar o
piloto automático. A vigilância prudente deve ser de 100% e o manual de controle e
consultas é a Palavra de Deus, requisito imprescindível para a vida.
Buscar a presença de Deus. Se Deus é presente, tudo o mais é presente. Deus
se determina estar presente o tempo todo. Quem subsiste com a ausência de Deus?
Existe algo dito a Josué: “Serei contigo”. Que promessa! Ela fundamentou a fé e a
esperança daquele servo. Deus seria com ele, sem desampará-lo por um só instante.
Essa promessa varou as gerações e chegou até nós hoje, e “Eu estou convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos; não te deixarei nem te desampararei. E,
assim, com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador”. Para que tanto
investimento de Deus? Para que a nossa vida glorifique o seu nome. Pense nisso!
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - JUNHO 2014
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Sobradinho, 08 de junho de 2014.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min

Processional

Noite - 19h
Instrumental

Igreja em Ação

Ministério de Comunicação

Prelúdio

Instrumental

“Diz o Senhor: meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio.” (Salmos 91:2)

Motivo do Culto

“Oferta de Amor” e “Rio de Vida”

Participação Musical

Renato Bibas

Leitura Bíblica

Ensina-nos a contar nossas dias para que alcancemos corações sábios.

Participação Musical

Coro Masculino

Jogral
Reflexão

“Tu és Fiel Senhor - 25 HCC”

Qual a Profissão do Pastor?
“Quem é o meu Pastor?”

Hino Congregacional
1- Jesus, Pastor amado,
Contempla-nos aqui;
Concede que sejamos
Um corpo só em Ti.
Contendas e malícias
Que longe de nós vão!
Nenhum desgosto impeça
A nossa comunhão.

3-Jesus suave e meigo,
Ensina nos a amar,
e como tu sejamos
Também no perdoar!
Ah, quanto carecemos
De auxílio do Senhor!
Unidos supliquemos
A Deus por esse amor.

2- Pois sendo resgatados
Por um só Salvador,
Devemos ser unidos
Por um mais forte amor;
Olhar com simpatia
Os erros de um irmão,
E todos ajudá-lo
Com branda compaixão.

4-Se tua Igreja toda
Andar em santa união
Então será bendito
O nome de cristão;
Assim o que pediste
Em nós se cumprirá,
E todo o mundo inteiro
A Ti conhecerá.

Oração
Poslúdio

Visitantes, Bens e Vidas

Participação Musical

Instrumental

Naiara Farias

Momento de Intercessão
1. Por cristãos que creiam plenamente em Deus.
2. Por cristãos obedientes ao Senhor.
3. Por cristãos consolidados na Palavra de Deus .

Cânticos “Ó Jesus eu te Amo - 79 HCC” “O Nome de Jesus” e “Centro da Tua Vontade”
Oração de dedicação ao Culto Infantil

(Crianças de 04 a 07 anos)

Leitura Bíblica

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!
TODOS:

Raquel Alcântara
“Amor Fraternal - 381 CC”

“Brilharei”

Oração

Ele te cobre com suas penas; tu encontras refúgio debaixo das suas asas; sua
verdade é escudo e proteção.

Consagração de Dízimos e Ofertas

Ministério de Comunicação
Instrumental

“Porque os olhos do Senhor, estão sobre os justos e os seus ouvidos, atentos à sua súplica; mas
o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal.” (I Pedro 3:12)

Sl 91:4;9:10; Sl 90:12

ESPOSAS DE Porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo, tua habitação, nenhum mal
PASTORES:
te sucederá, nem praga alguma chegará a tua tenda.
PASTORES:

Igreja em Ação
Prelúdio

Oração de Intercessão pelo culto
Cântico

Oração de Intercessão por todos os Pastores

TODOS:

Instrumental

Saudações e Boas Vindas

Saudações e Boas Vindas

Canto Congregacional

Processional

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

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

“Consagrando o compromisso cristão a Deus”

Hino Congregacional
1- Não somente pra fazer um feito singular
é preciso agir com muito ardor;
mas as coisas mais humildes por executar
Deves fazê-las com todo amor.
Brilha no meio do teu viver
Brilha no meio do teu viver,
Pois talvez algum aflito possas socorrer:
Brilha no meio do teu viver.

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva

“Brilha no Meio do Teu Viver - 488 HCC”
2- Oh, talvez alguma vida possas alegrar
com palavras cheias de calor,
ou quem sabe algumas almas tristes alcançar
com a mensagem do Salvador.
3- Mesmo que agitado seja aqui o teu viver,
sê mais firme em tua devoção.
Vê em teu redor que há gente triste a perecer,
sem ter certeza da salvação.

Instrumental

Noite - 19h

Manhã - 10h25min

“Brilharei”

“Oferta de Amor”
Venho, Senhor, minha vida oferecer
como oferta de amor e sacrifício.
Quero minha vida a Ti entregar
como oferta viva em teu altar.

Pois, pra te adorar foi que eu nasci,
cumpre em mim o Teu querer,
faze o que está em teu coração
e que a cada dia, eu queira mais e mais
estar ao Teu lado, estar ao teu lado,
estar ao teu lado, Senhor.

“Rio de Vida”
Deus, eu ouço a Tua voz chamando o meu nome,
para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome.
Da Tua presença é o que mais quero ter;
Da Tua presença é o meu maior prazer,
Te quero, Deus.(2x)
Eu não posso deixar de Te amar, eu não posso deixar de adorar,
eu não posso deixar de desejar Tua presença.
O pão Vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel
é o Teu Rio de Vida que me sustenta.
Eu te louvarei de todo o coração.
Mais do que o ouro e a prata,
a Tua presença me basta. (3x)
Te quero, Deus.

Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor,
dia após dia, com bênçãos sem fim.
Tua mercê me sustenta e me guarda;
tu és fiel, Senhor, fiel a mim.

2- Flores e frutos, montanhas e mares,
sol, lua, estrelas no céu a brilhar:
tudo criaste na terra e nos ares.
Todo o universo vem, pois, te louvar!
3- Pleno perdão tu dás, paz, segurança;
cada momento me guias, Senhor.
E, no porvir - oh, que doce esperança!
- desfrutarei do teu rico favor.

“Amor Fraternal - 381 CC”
1- Jesus, Pastor amado,
Contempla-nos aqui;
Concede que sejamos
Um corpo só em Ti.
Contendas e malícias
Que longe de nós vão!
Nenhum desgosto impeça
A nossa comunhão.
2- Pois sendo resgatados
Por um só Salvador,
Devemos ser unidos
Por um mais forte amor;
Olhar com simpatia
Os erros de um irmão,
E todos ajudá-lo
Com branda compaixão.

Brilharei como as estrelas que estão no céu,
ao lançar tua verdade na escuridão.
Viverei pra tua glória Cristo,
viverei pra tua glória.

2- Clamarei bem forte em teu louvor
sendo a luz a este quebrado mundo
viverei pra tua glória
Cristo, viverei pra tua glória.
3- Radiante como sol enviando a tua luz
que a igreja se levante.
explodindo em amor como forte resplendor
incendeia tua igreja.

“Ó Jesus, Eu Te Amo - 79 HCC”
1- Ó Jesus, eu te amo!
Ó Jesus, eu te amo.
pois aqui presente estás,
com bondade, graça e paz.
Ó Jesus, eu te amo!
Eu te amo!

2- Ó Jesus, eu te louvo!
Ó Jesus, eu te louvo,
pois aqui presente estás,
com bondade, graça e paz.
Ó Jesus, eu te louvo!
Eu te louvo!

3- Ó Jesus, te agradeço!
Ó Jesus, te agradeço,
pois aqui presente estás,
com bondade, graça e paz.
Ó Jesus, eu te agradeço!
te agradeço!

“O Nome de Jesus é Poderoso”

“Tu és Fiel Senhor - 25 HCC”

1- Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste,
pleno poder aos teus filhos darás.
Nunca mudaste, tu nunca faltaste:
tal como eras, tu sempre serás.

1- Senhor, eu vi o sol surgir e acordar minha manhã,
me levanto pra te dar louvor.
Senhor, eu vi tuas estrelas a brilhar, brilhar pra Ti
e me chamas pra brilhar também.
e eu te dou esta canção e levanto um clamor.
e te entrego meu viver.

3-Jesus suave e meigo,
Ensina-nos a amar,
e como tu sejamos
Também no perdoar!
Ah, quanto carecemos
De auxílio do Senhor!
Unidos supliquemos
A Deus por esse amor.
4-Se tua Igreja toda
Andar em santa união
Então será bendito
O nome de cristão;
Assim o que pediste
Em nós se cumprirá,
E todo o mundo inteiro
A Ti conhecerá.

O Nome de Jesus é poderoso,
o Nome de Jesus é sobre todos.
Nome mais Doce, Nome mais lindo,
Nome Sublime é o nome de Jesus.

O nome de Jesus levanta os mortos,
o Nome de Jesus sara os feridos.
Nome mais Santo, nome mais puro,
Nome bendito, é o Nome de Jesus.

“Centro da Tua Vontade”

1- Tudo que eu sou e quero ser, Senhor, é para o teu louvor.
Tu és minha prioridade ao me levantar.
Toda minha vida eu quero dedicar diante do teu altar.
Pois eu não consigo prosseguir sem tua luz.
2- Tu és meu Pai, Senhor. Minha fonte de amor.
Tua palavra me ensina a caminhar.
E mesmo no cair, tua mão me ergue sim.
É tua graça que sustenta o meu coração!
3- Quero viver nos teus planos, te conhecer mais e mais, ó Pai.
E viver no centro da tua vontade!
Revela-te a mim, pois quero ser um vaso moldado por tuas mãos,
que te serve e busca te agradar e seguir os teus caminhos, meu Pastor.

“Brilha no Meio do Teu Viver - 488 HCC”
1- Não somente pra fazer um feito singular
é preciso agir com muito ardor;
mas as coisas mais humildes por executar
Deves fazê-las com todo amor.
Brilha no meio do teu viver
Brilha no meio do teu viver,
Pois talvez algum aflito possas socorrer:
Brilha no meio do teu viver.

2- Oh, talvez alguma vida possas alegrar
com palavras cheias de calor,
ou quem sabe algumas almas tristes alcançar
com a mensagem do Salvador.
3- Mesmo que agitado seja aqui o teu viver,
sê mais firme em tua devoção.
Vê em teu redor que há gente triste a perecer,
sem ter certeza da salvação.

