
Sobradinho, 22 de junho de 2014.

 PASTORAL
B o l e t i m  D o m i n i c a l     Ano XXXIII - Nº25

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

Organizada no dia 8 de dezembro de 1959
PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

Pastor: Washington Luiz da Silva
Pastores Eméritos:

Alexandre Gonçalves da Silva (In Memorian)
Gerson Monteiro Camargo (In Memorian)

Escala de Serviços
Neste Domingo, 22/06 No Próximo Domingo, 29/06 ATIVIDADES REGULARES

EXPEDIENTE

• 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.

• 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

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - JUNHO 2014

Leitura Bíblica da Semana

0 %
100 %

do orçado

Informativo

01 a 15/06

¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil  4 a 7:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Informática:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Operador de Áudio:
¨Recepção:
¨Segurança:

Sinval e Alessandro.
Karina Mondianne.
Dinalva.
Não haverá aula.
Fernanda, Bárbara e Rejaine.
Valdivino e Raimunda.
Mayara, Hélio e Camylla.
Cristiane Jorge e Elias Monteiro.
Erisvaldo e Sinval.
Álisson.
Olinda e Betânya.
Queomides, Wellington S.
e Didier Max.

Caio Guedes e o Paulo Lôbo.
Andreia Santos.
Marinalva.
Não haverá aula.
Não haverá aula.
Edson e Áurea.
Norton, Joseane e Ricardo.
Magali S. e Valdinah.
Queomides e Nelson Santos.
Jônatas.
Valmi e Maria Clara.
Sebastião C., Ariovaldo e
Nelson.

60%  rea l i za d o

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!

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

PROJETO GABU: dia 25/06, quarta-feira,
após o culto de oração, reunião com a
Comissão do Projeto Gabu.Pauta: seleção de
novos bolsistas.

REUNIÃO CPC-PIBS: dia 26/06, às 20h,
ocorrerá a Reunião do Conselho de Obreiros
da PIBS, no terceiro piso.

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. Inscrições até hoje.

EM CAMPO COM CRISTO: juventude, va-
mos assistir juntos os jogos do Brasil, no 3º
piso. Tragam os amigos. Juntos com Cristo so-
mos mais que vencedores.

ANIVERSARIANTES: 22- Karleane Cássya
da Silva Santos, Santa Lopes, Danielle de Lima
Sousa; 24- Elisangela Rocha da Silva, Marcus
Ferreira; 25- Sinval Bezerra de Lima; 27- Elias
Vital de Sousa. Casamento: 23- Adriana
Barros e Clesson; 26- Marcos e Raquel; 27-
Dílson e Lídia. Parabéns!

CULTO DE QUARTA:  participe conosco
dos cultos nas quartas-feiras. Tem sido uma
oportunidade de aprendizado para o seu
crescimento e desenvolvimento espiritual.

CULTO INFANTIL: hoje não haverá culto
infantil de 1 a 3 anos; no próximo domingo,
dia 29, normalmente, traga seu filho. Será um
prazer recebê-lo!

OFERTA CIEM/SEC: as mulheres Batistas
comemoram hoje o dia de Educação Cristã.
Levantam hoje uma oferta para o CIEM e o
SEC. Participe.

EBD CLASSE ÚNICA: próximo domingo,
dia 29/06,  teremos classe única com
Franquisnei Lopes.

Acendendo uma Fogueira

II Reis 3:1-4:17
II Reis 4:18-5:27
II Reis 6:1-7:20
II Reis 8:1-9:13
II Reis 9:14-10:31
II Reis 10:32-12:21
II Reis 13:1-14:29

23-Segunda
24-Terça
25-Quarta
26-Quinta
27-Sexta
28-Sábado
29-Domingo

Atos 14:8-28
Atos 15:1-35
Atos 15:36-16:15
Atos 16:16-40
Atos 17:1-34
Atos 18:1-23
Atos 18:24-19:12

Salmo 140:1-13
Salmo 141:1-10
Salmo 142:1-7
Salmo 143:1-12
Salmo 144:1-15
Salmo 145:1-21
Salmo 146:1-10

Provérbios 17:22
Provérbios 17:23
Provérbios 17:24-25
Provérbios 17:26
Provérbios 17:27-28
Provérbios 18:1
Provérbios 18:2-3

É possível que a sociedade se recolha de medo e não reaja mais a tanta
brutalidade, violência e outros crimes praticados pelo ser humano, por vezes, entre
pessoas conhecidas. Vale a pena lembrar que as pessoas podem ser boas, gentis,
cooperadoras com as outras.

O instinto humano é proativo em ajudar pessoas em aflição. No entanto, é
trágico vermos esse instinto ser pervertido e aviltado ao ponto de tanta maldade, com
tanta destruição e prejuízos para tantos. Não fomos criados para tal brutalidade, por
isso, precisamos vencê-la.

O apóstolo Paulo sofreu um naufrágio e ao todo, eram 276 pessoas. A
embarcação se quebrou e eles foram levados pelas ondas marítimas até a Ilha de Malta.
Aquela tripulação de náufragos era desconhecida. Os habitantes da Ilha poderiam
julgá-los invasores, homens perigosos e não seria surpresa, depois de tamanha penúria,
de uma prova difícil e exaustiva que foi o naufrágio, serem eles espancados e maltratados.

O que fizeram os malteses foi algo inusitado: os náufragos foram surpreendidos
por um acolhedor tratamento. Os nativos se mostraram extremamente amigáveis e
receptivos com aquele grupo de pessoas desconhecidas.

O mundo e a igreja precisam dessa hospitalidade dos malteses. O mundo é
uma região fria para pessoas de bom coração; a causa disso é o pecado que esfria e
desanima o dever de “uns aos outros”. A sensação térmica da frieza espiritual é suficiente
para gerar pessoas indiferentes e congeladas.

Vivemos um inverno espiritual intenso. Tudo está sujeito a se congelar.
Influências congelantes estão lá fora: a mente maligna, mundana, os movimentos de
pressão contra a igreja, as amizades, a depreciação da Palavra, da oração, do casamento
e outros.

Quem se rende ao poder do frio, a princípio sentirá um desconforto, depois
ficará inativo e finalmente, pronto para morrer.  Mas, ainda há esperança, existem meios
de aquecimento. A Palavra de Deus é como fogo, quando ouvida e lida, ela aquece o
coração. A oração é como carvão de lenha, mantêm-se acesa o tempo todo.

Dessa forma, somos motivados à hospitalidade: acender fogueiras para outros.
Assim, fizeram os malteses. “Acendendo a fogueira, recolheram a todos da chuva e do
frio”. Isso foi hospitalidade.

De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva



Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental

Oração de Intercessão
Canto Congregacional “Ao que é Digno” e “A Deus Demos Glórias - 228 HCC”
Momento de Oração

Participação Musical Equipe Jovem
Leitura Bíblica Marcos 14.22-25, I Pedro 2.24

Consagração de Dízimos e Ofertas “Digno é o Senhor”
Oração
Mensagem Pr. José Carlos Alcântara
Celebração da ceia do Senhor
Hino Congregacional “Rude Cruz - 132 HCC”

Oração
Poslúdio Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min Noite - 19h

“Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas
iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados.”

(Isaías 53.5)

Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental

Oração de Intercessão pelo culto
Cântico  “Como é Doce a Comunhão”
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Coro Masculino
Leitura Bíblica Salmo 133, João 17.13b, 24

Momento de Intercessão

Cânticos “Corpo e Família”  “ Eu quero ser uma bênção” e “Jesus Pastor Amado - 566 HCC”
Participação Musical Coro Masculino
Recitativo Bíblico Atos 28:2

Mensagem            “Acendendo uma fogueira”  Pr. Washington Luiz da Silva
Hino Congregacional “Gratidão na Luta - 426 CC”

Oração
Poslúdio Instrumental

“Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o
saberem, hospedaram anjos.” (Hebreus 13:1,2)

TODOS:

DIRIGENTE:

TODOS:

MULHERES:

Enquanto comiam, Jesus tomou pão e, abençoando-o, o partiu e deu-lho, dizendo:
Tomai; isto é o meu corpo.

E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lho; e todos beberam dele. E disse-lhes:

Isto é o meu sangue, o sangue do pacto, que por muitos é derramado. Em verdade
vos digo que não beberei mais do fruto da videira, até aquele dia em que o beber,
novo, no reino de Deus.

Levando ele próprio os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, a fim de
que, mortos aos pecados, vivamos à justiça. Por suas feridas fostes sarados.

1. Agradecer a Deus pela salvação em Cristo Jesus.
2. Agradecer a Deus pelo privilégio de proclamar a Palavra.
3. Agradecer a Deus pela comunhão dos irmãos. DIRIGENTE:

TODOS:

MULHERES:

TODOS:

Oh! quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união

É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba, a barba de Arão, que
desceu sobre a gola das suas vestes; como o orvalho de Hermom, que desce sobre os
montes de Sião; porque ali o Senhor ordenou a bênção, a vida para sempre.

 Para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos.

Pai, desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado,
para verem a minha glória, a qual me deste...

1. Pedir a unção do Espírito Santo nos relacionamentos entre os crentes.
2. Pedir uma bênção pela comunhão da igreja.
3. Pedir pela descoberta do sentido da mutualidade entre os crentes.

“E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade; porque, acendendo uma grande fogueira,
nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio.”

3- Pra bem lutar vem conceder
O teu favor e teu poder;
Ajuda-nos a prosseguir
No bom querer de te servir.

1- Com gratidão e com fervor
Cantemos já ao bom Senhor,
Pois seu poder nos libertou
E seu amor nos revelou.

Aceita-nos, Senhor, querido Salvador!
Aqui presente sê, dirige a tua grei
E faze prosperar o nosso trabalhar:
Fazer o mundo todo teu nome conhecer!

2- Vem conservar-nos em união,
E encher-nos vem o coração
Do teu amor tão singular
E em tua luz nos faze andar.

1- Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu,
revelando vergonha e pavor.
mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz,
dando a vida por mim, pecador.

Sim, eu amo a mensagem da cruz;
suas bênçãos eu vou proclamar.
Levarei eu também minha cruz
'té por uma coroa trocar.

2- Lá da glória dos céus o Cordeiro de Deus
ao Calvário humilhante baixou;
e essa cruz tem pra mim atrativos sem fim
porque nela ele me resgatou.

3- Eu, aqui, com Jesus, a vergonha da cruz
quero sempre levar e sofrer.
Ele vem me buscar e com ele no lar
sua glória pra sempre vou ter.



“Ao que é Digno”

“Digno é o Senhor”

“Rude Cruz - 132 HCC”

Noite - 19hManhã - 10h25min
“Como é Doce a Comunhão”

“Corpo e Família”

“Eu Quero ser uma Bênção”

“Jesus Pastor Amado - 566 HCC”

“Gratidão na Luta - 426 CC”

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,

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- A Deus demos glória, com grande fervor;
seu Filho bendito por nós todos deu.
A graça concede a qualquer pecador,
abrindo-lhe a porta de entrada no céu.

Exultai! Exultai! Vinde todos louvar
a Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor.
A Deus demos glória, porquanto do céu
seu Filho bendito por nós todos deu.

2- Oh, graça real! Foi assim que Jesus,
morrendo, seu sangue por nós derramou.
Herança nos céus, com os santos em luz,
comprou-nos Jesus, pois o preço pagou.

3- A crer nos convida tal prova de amor
nos merecimentos do Filho de Deus.
E quem, pois, confia em Jesus, Salvador,
vai vê-lo exaltado na glória dos céus.

Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou.
Sacrifício de amor, que me comprou,
Ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos,
graças eu te dou, ó meu Senhor!
Lavou minha mente e coração,
me deu perdão, restaurou-me a comunhão.

Digno é o Senhor, sobre o trono está.
Soberano criador, vou sempre te adorar.
Elevo minhas mãos, ao Cristo que venceu.
Cordeiro de Deus morreu por mim.
mas ressuscitou, digno é o Senhor.

Pelos cravos em tuas mãos,
graças eu te dou, ó meu Senhor!
Lavou minha mente e coração,
me deu perdão, restaurou-me a comunhão.

1- Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu,
revelando vergonha e pavor.
mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz,
dando a vida por mim, pecador.

Sim, eu amo a mensagem da cruz;
suas bênçãos eu vou proclamar.
Levarei eu também minha cruz
'té por uma coroa trocar.

2- Lá da glória dos céus o Cordeiro de Deus
ao Calvário humilhante baixou;
e essa cruz tem pra mim atrativos sem fim
porque nela ele me resgatou.

3- Eu, aqui, com Jesus, a vergonha da cruz
quero sempre levar e sofrer.
Ele vem me buscar e com ele no lar
sua glória pra sempre vou ter.

Como é doce a comunhão
dos remidos do Senhor.

Como é doce a comunhão
 dos remidos em amor.

Comunhão contigo sim.
Da igreja, Oh, Senhor.

Expressão da tua graça e do teu amor.

Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado,
coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração,

eu declaro a paz de Cristo, te abençôo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.

Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor.
Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade,

expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso,
do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão.

Não quero viver para mim mesmo, eu quero servir e o amar, irmão.
Compartilhar e dividir tudo o que tenho com você.

O meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior e em Jesus eu e você somos um.

Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é,
pois a vontade de Deus, revelada em Jesus é que sejamos um.

Eu quero ser uma bênção pra você em compromisso e dedicação.
O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer: em Jesus eu amo você!

1- Jesus,  Pastor amado, contempla-nos aqui;
concede que sejamos um corpo só em ti.
Intrigas e contendas queremos evitar
e em paz nós desejamos teu culto celebrar.

2- Pois, sendo resgatados por ti, ó Salvador,
queremos ser unidos por um fraterno amor,
humildes perdoando as faltas de um irmão,
os fracos ajudando com branda compaixão.

3- Jesus, querido Mestre, ensina-nos a amar,
seguindo o teu exemplo, perfeito e singular.
Oh, quanto carecemos do auxílio teu, Senhor,
a fim de que vivamos unidos em amor!

4- Se tua igreja toda andar em santa união,
então será bendito o nome de "cristão".
Aquilo que pediste em nós se cumprirá
e assim o mundo inteiro a ti conhecerá.

3- Pra bem lutar vem conceder
O teu favor e teu poder;
Ajuda-nos a prosseguir
No bom querer de te servir.

1- Com gratidão e com fervor
Cantemos já ao bom Senhor,
Pois seu poder nos libertou
E seu amor nos revelou.

Aceita-nos, Senhor, querido Salvador!
Aqui presente sê, dirige a tua grei
E faze prosperar o nosso trabalhar:
Fazer o mundo todo teu nome conhecer!

2- Vem conservar-nos em união,
E encher-nos vem o coração
Do teu amor tão singular
E em tua luz nos faze andar.


