Informativo

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ANIVERSARIANTES: 15- Ana Paula de

REFORMA DO BANHEIRO: informamos

Oliveira, Elisete Barbosa Sousa, Júlia de Souza

aos irmãos que o banheiro feminino está em

Moura; 18- Dirce Barbosa Mesquita de

reforma. Os banheiros do 1º, 2º e 3º pisos

Oliveira, Geraldo Vital de Sousa, Davi Moreira

serão destinados exclusivamente para uso

da Silva; 19- Samuel Mendes Guedes; 21-

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

feminino.

Mércia Cristina de Melo, Luiz Elias Vieira,
Magali Rocha S. Patriarca. Casamento: 15Marcelo e Rosana Medeiros. Parabéns!
CULTO DE QUARTA: participe conosco
dos cultos nas quartas-feiras. Tem sido uma
oportunidade de aprendizado para o seu

JANTAR DOS CASAIS: você que é
namorado, noivo ou casado, participe do
Jantar dos Casais, dia 28/06. Valor R$ 30,00
somente para 60 casais. Procure a secretaria
até dia 22/06.

crescimento e desenvolvimento espiritual.
EM CAMPO COM CRISTO: juventude, vaCEIA DO SENHOR: convidamos a igreja,

mos assistir juntos os jogos do Brasil, no 3º

para participar da Ceia do Senhor, dia 22/06

piso. Tragam os amigos. Juntos com Cristo so-

próximo domingo, pela manhã.

mos 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
16-Segunda
17-Terça
18-Quarta
19-Quinta
20-Sexta
21-Sábado
22-Domingo

I Reis 14:1-15:24
I Reis 15:25-17:24
I Reis 18:1-46
I Reis 19:1-21
I Reis 20:1-21:29
I Reis 22:1-54
II Reis 1:1-2:25

Atos 10:1-20
Atos 10:21-48
Atos 11:1-30
Atos 12:1-23
Atos 12:24-13:15
Atos 13:16-41
Atos 13:42-14:7

Salmo 133:1-3
Salmo 134:1-3
Salmo 135:1-21
Salmo 136:1-26
Salmo 137:1-9
Salmo 138:1-8
Salmo 139:1-24

Provérbios 17:7-8
Provérbios 17:9-11
Provérbios 17:12-13
Provérbios 17:14-15
Provérbios 17:16
Provérbios 17:17-18
Provérbios 17:19-21

Escala de Serviços
Neste Domingo, 15/06
¨Assessoria Culto:
Daniel F.
¨Assessoria EBD:
Edina Gadelha.
¨Berçário 1:
Ana Freitas.
¨Culto Infantil 4 a 7: Não haverá aula.

No Próximo Domingo, 22/06

Caio Guedes e o Paulo Lôbo.
Andreia Santos.
Marinalva.
Eunice e Rute,
Tânia Lôbo e Alice.
¨Culto Infantil 1 a 3: Fabíola, Kátia e Rejaine.
Fernanda, Patrícia e Júlia.
¨Diáconos:
Rosiléia e Deraldo.
Edson e Áurea.
¨Informática:
Valdivino, Hélio e Camylla. Norton, Joseane e Ricardo.
¨Introdução:
Elias M. e Márcia Timm.
Magali S. e Valdinah.
¨Motoristas:
Elias Vicente e Alex Pinheiro. Queomides e Nelson Santos.
¨Operador de Áudio: Álisson.
Jônatas.
¨Recepção:
Nadir Vieira.
Valmi e Maria Clara.
¨Segurança:
Daniel, Leonardo Paixão
Sebastião C., Ariovaldo e
Fernando Bulhões e Wallace. Nelson.

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

Boletim Dominical

Ano XXXIII - Nº24

 PASTORAL
Resistir é a arte de não ceder

Resistir é não relaxar, não ceder, não se deixar arrastar, não se dobrar, não se
render. Isso é o que queremos ver nos atletas da Seleção Brasileira, diante da prova
imposta pelos outros competidores, que também, estão muito bem preparados e vieram
para vencer.
Vencer é tudo. Todos querem vencer o tempo todo. Vencer é prevalecer. A
copa é marcada pelas disputas acirradas entre os competidores. A vida, também é
assim, um jogo que ninguém quer perder, porque vencer é tudo.
Quero alertá-lo sobre um perigo iminente que conspira contra o crente. As
forças malignas existem e têm propósitos claros de removê-lo do centro da vontade
soberana e particular de Deus. Quem serve a Deus luta contra formas sobre-humanas
do mal. São forças espirituais malignas que precisam ser vencidas.
Deus diz como vencer o mal: “revestir-se de toda armadura de Deus”. Em
Cristo, temos a determinação de resistir, ou seja, ir às últimas consequências. Não se
pode parar no meio do caminho, sofrer interrupções. A demora da vitória não pode
interromper ou enfraquecer a resistência.
A Bíblia fala de pessoas que não resistiram como: Eva, que não resistiu à
serpente. Davi não resistiu à concupiscência dos olhos. Salomão não resistiu aos
clamores das suas mulheres estrangeiras e cometeu idolatria. Judas não resistiu ao
diabo. Demas não resistiu à atração do mundo. A igreja em Tiatira não resistiu à influência
de Jezabel.
Encontramos na Bíblia, também, exemplos de pessoas que resistiram, como:
José resistiu à insistência da mulher de Potifar, Elias resistiu aos profetas de Baal, Jó
resistiu à descarga impiedosa que caiu sobre ele, Daniel resistiu ao decreto do rei e não
deixou de orar a Deus. Jesus resistiu ao diabo, apesar da fome gerada por um jejum de
40 dias.
Precisamos resistir no dia mau. No dia da tentação, da provação, do aperto, da
investida satânica, da frustração, da doença, da morte. Nesse dia, a capacidade da
resistência precisa estar em forma, revestida de redobrada força, para permanecer firme,
ser bem-sucedido aos ataques do inimigo contra o seu espírito. Deus lhe dá recursos
de resistência e eles estão na armadura de Deus.
Tome posse dos recursos e faça uso do que Deus está lhe dando.
De seu pastor amigo
Washington Luiz da Silva
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Sobradinho, 15 de junho de 2014.

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min

Processional

Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação

Instrumental

Ministério de Comunicação

Prelúdio

Instrumental

“E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho; e não amaram as
suas vidas até a morte.” (Apocalipse 12:11)

Oração de Intercessão
Canto Congregacional
Momento de Oração

“Salmo 34” e “A Vitória”

1. Pedimos a Deus a vitória sobre as famílias cristãs.
2. Pedimos a Deus para triunfarmos sobre o poder do mal.
3. Pedimos a Deus para permanecermos vitoriosos na vida cristã.

Participação Musical

Marília Cardoso e Aramis Motta

Leitura Bíblica
TODOS:

Isaías 40:31, Romanos 5:3-5; 8:37

Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças; subirão com asas como
águias; correrão e não se cansarão; andarão e não se fatigarão.

MULHERES: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações; sabendo que a
tribulação produz perseverança.
DIRIGENTE: E a perseverança, a aprovação e a aprovação, a esperança;
TODOS:

E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em
nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado.

DIRIGENTE: Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que
nos amou.

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração
Hino Congregacional
Recitativo Bíblico

“Meu Melhor a Ti”

“Ouvi Contar a História de Jesus - 499 HCC”
I João 5:4-5

Processional
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação

“A Melhor Vitória”

Hino Congregacional
1- Cristo amado, sei que na força do mal
tu, meu Mestre, sempre serás protetor.
Tu me guardas, dando-me paz divinal.
Eu contigo sempre serei vencedor.
Cristo, Mestre,
sei que contigo sou vencedor.
Dá-me graça,
dá-me do teu poder, Redentor!

Oração
Poslúdio

Pr. José Carlos Ayres Ângelo
“Cristo Amado - 497 HCC”
2- Que alegria tenho no meu Salvador!
Tenho graça, vida e amor paternal.
Tudo posso, tudo, por ti, meu Senhor;
deste mundo sou vencedor afinal.
3- Oh, que bênção ter a certeza do bem,
ter na vida paz e perdão do Senhor!
Vivo alegre, busco essa pátria de além,
onde reina Cristo Jesus, Rei de amor.

Instrumental

Ministério de Comunicação

Prelúdio

Instrumental
“Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na Força do Seu Poder”. (Efésios 6:1)

Oração de Intercessão pelo culto
Cântico
Oração
Participação Musical
Leitura Bíblica

“Eu só Confio no Senhor”
Visitantes, Bens e Vidas
Coro Feminino
Efésios 6:11-18

DIRIGENTE:Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra
as ciladas do Diabo;
TODOS:

Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados,
contra as potestades, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra as hostes
espirituais da iniquidade nas regiões celestes.

DIRIGENTE:Portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e,
havendo feito tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos
lombos
TODOS:

Com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçando os pés com a preparação do
evangelho da paz,tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar
todos os dardos inflamados do Maligno.

MULHERES:Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de
Deus;
TODOS:

Com toda a oração e súplica orando em todo tempo no Espírito e, para o mesmo
fim, vigiando com toda a perseverança e súplica, por todos os santos.

Momento de Intercessão
1. Para que tenhamos forças de vencer no dia mau.
2. Para que tenhamos a resistência para enfrentar o maligno.
3. Para que saibamos usar a armadura de Deus a nosso favor.

“Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo, a
nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus?”

Mensagem

Instrumental

Cânticos “Sobre as Águas” “ Em Jesus Amigo Temos - 165 HCC” e “Eu vou Seguir com Fé”
Participação Musical
Recitativo Bíblico

Coro Feminino
Efésios 6:13

“Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito
tudo, ficar firmes.”

Mensagem
“O volume da resitência”
Hino Congregacional
Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Rompendo em Fé”
Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h

“Salmo 34”

“Eu só Confio no Senhor”

Em todo tempo eu louvarei ao Senhor,
Sempre estará nos meus lábios o seu louvor.
Em todo tempo eu louvarei ao Senhor,
Sempre estará nos meus lábios o seu louvor.

Eu só confio no Senhor que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar.
Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar!
Posso confiar, posso confiar, que um lar no céu Cristo vai me dar
Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar!

“Sobre as Águas”

Alegrar-se-á no Senhor a minh'alma. (2X)

Se o sol se pôr e a noite chegar
Tu és quem me guia.
Se a tempestade me alcançar
Tu és meu abrigo.
Se o mar me submergir a tua mão
me traz a tona pra respirar
e me faz andar sobre as águas.

Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo
E, todos à uma, lhe exaltemos o nome.
Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo
E, todos à uma, lhe exaltemos o nome.
Seu glorioso nome! (2X)

Tu és o Deus da minha salvação és
o meu dono da minha paixão.
Minha canção e o meu louvor.
Aleluia, Aleluia.

“A Vitória”
2- A vitória é daquele que o adorar,
1- A vitória é daquele que o contemplar,
pois com ele no seu trono se assentará,
ao Cordeiro, Cristo, Leão da Tribo de Judá,
que foi morto e com seu sangue pode então comprar, se a Jesus seguir e for por onde ele andar,
no seu monte santo um novo canto entoará.
homens que com ele sobre a terra vão reinar.
3- A vitória do Senhor é certa, aleluia!
Com o sopro de sua boca, sim, destruirá,
o inimigo, anti-Cristo que não resistirá,
Jesus Cristo, o Rei, dominará!

“Meu Melhor a Ti”
Meu melhor a Ti eu darei, pois dono de nada sou.
Não importa o amanhã se o futuro é somente Teu.
Minha motivação é saber que nada me faltará,
Pois, eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá.
O meu coração se enche de gratidão pela Tua fidelidade,
por saber que as janelas dos céus estão abertas, para que em minha
vida venha a maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma
porção que o Senhor preparou para ser a minha herança.
Sobre a minha cabeça existem bênçãos
Muito mais além do que eu possa imaginar,
mas eu estou certo que os meus celeiros
Serão fartos do melhor dos frutos desta terra.
Para ser a minha herença.
Para ser a tua herança.
Para ser a nossa herança.

“Ouvi Contar a História de Jesus- 499 HCC”
1- Ouvi contar a história de Jesus, o Rei da glória,
2- Jesus aqui curava; seu poder favor mostrava.
que do céu desceu e aqui viveu porque me quis salvar. Aleijados Cristo fez andar e aos cegos deu visão.
Ouvi do sofrimento que ele padeceu, morrendo.
Clamei a Cristo: "Cura meu espírito em tortura."
Arrependi-me e confiei em Cristo, o Salvador.
Minha alma ele então limpou e deu-me a salvação.
Jesus me dá vitória, vitória completa.
Buscou-me, comprou-me com sangue remidor.
De coração amou-me, da perdição salvou-me.
Vitória me assegurou Jesus, meu Salvador.

3- Ouvi de um lar glorioso que Jesus, meu Rei bondoso,
preparou nos céus e um dia ali com ele habitarei.
E no celeste coro cantarei a antiga história.
Ao meu Senhor e Salvador pra sempre louvarei.

“Em Jesus Amigo Temos - 165 HCC”
1- Em Jesus amigo temos,
mais chegado que um irmão.
Ele manda que levemos
tudo a Deus em oração.
Oh, que paz perdemos sempre!
Oh, que dor no coração,
só porque nós não levamos
tudo a Deus em oração!

2- Temos lutas e pesares,
enfrentamos tentação,
mas conforto recebemos
indo a Cristo em oração.
Haverá um outro amigo
de tão grande compaixão?
Aos contritos Jesus Cristo
sempre atende em oração.

3- E, se nós desfalecemos,
Cristo estende-nos a mão,
pois é sempre a nossa força
e refúgio em oração.
Se este mundo nos despreza,
Cristo dá consolação;
em seus braços nos acolhe
e ouve a nossa petição.

“Eu vou Seguir com Fé”
O meu Deus é maior que os meus problemas,
eu não temerei,com Jesus eu vou além,
ainda que a figueira não floresça e não
haja frutos na videira,eu não temerei,
não, pois sei que para além das nuvens o sol
não deixou de brilhar só porque a terra escureceu.
A minha vida está em Deus,
eu sei que tudo posso em Deus,
é Ele que me fortalece.

Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou
para a rocha mais alta que eu.
Eu sei pra onde vou, como águia vou,
nas alturas sou filho de Deus.
O meu Deus sabe tudo que eu preciso
pra sentir a paz
dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça
e não haja o brilho das estrelas,
eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens
o sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu.

“Rompendo em Fé”
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.
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. (2x)

