Informativo

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ANIVERSARIANTES: 29- Bruna Brants de

ALTAR: no próximo sábado dia 05/07, teremos

Alencar; 30- Wellington da Silva Patriarca; 01-

Altar e a Cristolândia terá participação come-

Callebe Naves Santos; Albertina de Souza

morativa do seu 2º aniversário.

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

Araújo, Erisvaldo Chaves dos Anjos, Josiane
Rodrigues Sobrinho, Maria Lúcia Henrique
da Silva; 05- Wellington Ferreira Sobral.
Casamento: 29- Alexandra e Didiêr Max; 30Rosalee e Ismeraldo; 01- Nelson e Cícera; 04Marcos e Adriana. Parabéns!
CULTO DE QUARTA: na próxima quartafeira o culto será especial e será realizado na

NOVA LIDERANÇA: o Pr. Washington Luiz,
convoca todos os líderes eleitos para tomarem
posse em suas funções, no próximo domingo,
dia 06/07, no culto da manhã.

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

quadra. Venha e traga um lanche.

mos mais que vencedores.
ABERTURA DE MISSÕES ESTADUAIS:
hoje, no culto da noite, teremos a abertura da

ROL DE MEMBROS EM 29/06/14: 566

Campanha de Missões Estaduais.

membros, sendo 337 mulheres e 229 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
30-Segunda
01-Terça
02-Quarta
03-Quinta
04-Sexta
05-Sábado
06-Domingo

II Reis 15:1-16:20
II Reis 17:1-18:12
II Reis 18:13-19:37
I Reis 20:1-22:2
II Reis 22:3-23:30
II Reis 23:31-25:30
I Crônicas 1:1-2:17

Atos 19:13-41
Atos 20:1-38
Atos 21:1-16
Atos 21:17-36
Atos 21:37-22:16
Atos 22:17-23:10
Atos 23:11-35

Salmo 147:1-20
Salmo 148:1-14
Salmo 149:1-9
Salmo 150:1-6
Salmo 1:1-6
Salmo 2:1 - 12
Salmo 3:1 - 8

Provérbios 18:4-5
Provérbios 18:6-7
Provérbios 18:8
Provérbios 18:9-10
Provérbios 18:11-12
Provérbios 18:13
Provérbios 18:14 - 15

Escala de Serviços
Neste Domingo, 29/06
¨Assessoria Culto:
Sinval e Alessandro.
¨Assessoria EBD:
Karina Mondianne.
¨Berçário 1:
Dinalva.
¨Culto Infantil 4 a 7: Não haverá aula.
¨Culto Infantil 1 a 3: Fernanda e Rejaine.
¨Diáconos:
Valdivino e Raimunda.
¨Informática:
Mayara, Hélio e Camylla.
¨Introdução:
Cristiane Jorge e Elias M.
¨Motoristas:
Erisvaldo e Sinval.
¨Operador de Áudio: Álisson.
¨Recepção:
Olinda e Betânya.
¨Segurança:
Queomides, Wellington S.
e Didiêr Max.

No Próximo Domingo, 06/07

ATIVIDADES REGULARES

Valmi V. e Wellington S.
Marilza.
Marinalva.
Karinna,
Tânia Lôbo.
Rejaine, Viviane e Mariana.
Deraldo e Eufrosina.
Norton, Joseane e Valdivino.
Paulo José e Wellida.
Samuel Mendes e Paulo José.
Jônatas.
Tania Souza.
Elisaldo, João Batista,
André Aguiar e Marcelo R.

• 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 - Nº26

 PASTORAL
Cesta básica para a juventude

Não existe problema material com a nossa juventude. Graças a Deus, nossos
jovens estão alimentados e bem supridos, assim espero! A preocupação não se
estabelece pelo que precisam comer ou vestir, mas, com o alimento espiritual que os
fortifiquem na graça, a fim de concluírem uma semana de trabalho.
Muitos jovens não podem vir aos cultos de oração. Por isso, estamos
oferecendo um encontro durante a semana, para orar, ler a Bíblia, cantar e compartilhar
as necessidades sobre vários aspectos. Esse encontro é chamado de Cesta Básica,
porque será o alimento de reforço espiritual da semana.
Qual o objetivo final do encontro?
Redescobrir um estilo de vida inteiramente novo, alicerçá-lo, edificá-lo e firmálo no Senhor Jesus Cristo. Despertar o jovem para que não viva conformado com a
natureza desse mundo, marcado pela hostilidade, opressão, medo, violência, ausência
de Deus, injustiça, inversão dos valores, corrupção.
Outro objetivo, é que o jovem aprenda a desfrutar de uma vida vivida na
Palavra. A graça de viver na Palavra leva-o a julgar a si mesmo e remover da própria vida
os obstáculos pecaminosos. Além disso, sentirá o privilégio e a responsabilidade de
restaurar outros a uma vida vitoriosa.
É o sonho de vê-los crescerem em maturidade, de viverem a graça de
conhecerem a Deus pessoalmente, de crerem em Jesus como Salvador e Senhor. De
serem guiados pelo Espírito Santo, de servirem a Deus e ao próximo. De terem consciência
de si mesmos: “... pela graça sou o que sou”. (I Co 15.10).
Desejamos vê-los apropriarem-se dos recursos de Deus, aqueles que o Pai
provê para o socorro, de forma bem presente nas necessidades. Quando os paredões
se erguem diante deles, terão aprendido a usar os recursos de Deus para saírem das
situações de conflitos. Apreenderão a sentir em cada circunstância, a sabedoria Divina.
Creio plenamente que foi luz de Deus, o conselho para criarmos a Cesta Básica,
como mais uma oportunidade de proporcionarmos aos jovens que almejam um
compromisso cristão, mais profundo. Então, Deus tem o governo, o controle e a
providência, além da disposição de fazer acontecer em nós, “tanto o querer quanto o
efetuar”. Agora é com você!
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - JUNHO 2014
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Sobradinho, 29 de junho de 2014.

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min

Processional

Instrumental

Saudações e Boas Vindas

Instrumental

Saudações e Boas Vindas

Igreja em Ação

Ministério de Comunicação

Prelúdio

Instrumental

“A soma da tua palavra é a verdade e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre.”
(Salmos 119:160)

Canto Congregacional

Processional

“Eu me Alegro em Ti” e “Majestoso Rei”

Igreja em Ação

Ministério de Comunicação

Prelúdio

Instrumental

“Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós; e sereis minhas testemunhas,
tanto em Jerusalém como em toda Judéia e Samaria e até os confins da terra.” (Atos 1:8)

Oração de Intercessão pelo culto

Momento de Oração
1. Por proteção para o Brasil.
2. Por um pastor de Jovens.

Recitativo Bíblico

II Crônicas 29:31

“Trazei sacrifícios e ofertas em ação de graças ao Senhor.”

Consagração de Dízimos e Ofertas

“Oferta de Amor”

Cântico

“Mais que uma Voz”

Oração

Visitantes, Bens e Vidas

Participação Musical

Coro da Igreja

Vídeo

Oração

Tema:

“Em Campo com Cristo”

EXPEDIENTE

Divisa:

João 4:35b

Leitura e Aprovação da Ata Anterior.

“Disse-lhes Jesus: levantai os vossos olhos e vede os campos brancos para ceifa .”

ORDEM DO DIA

Música da Campanha

1 - Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão Auxiliar de Exame de Contas.
2 - Relatório da Comissão de Indicação.
3 - Ministério de Música.
4 - Ministério de Esporte.
5 - Ajuda de Custo.
6 - Parecer da Comissão de Membros.

Momento de Intercessão Missionária
1. Pela campanha de Missões Estaduais 2014.
2. Pelos missionários e seus familiares.
3. Por maior envolvimento dos crentes na obra missionária.

Cânticos

Oração
Poslúdio

Coro da Igreja

Mensagem
“Ao Deus de Abraão Louvai - 14HCC”

1. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu Senhor, 2. Ao Deus de Abraão louvai. E, por mandado seu,
eterno e poderoso Pai e Deus de amor.
minha alma deixa a terra e vai morar no céu.
Imenso é seu poder, que terra e céu criou.
O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor
Louvor minha alma vai render ao grande Eu Sou.
e Deus por meu Senhor tomei e protetor.
3. Meu guia Deus será. Seu infinito amor
feliz em tudo me fará por onde eu for.
Tomou-me pela mão, em trevas deu-me luz.
E tenho eterna salvação por meu Jesus.

“Mostrar na Cidade o Amor de Jesus” “ 533 HCC” e “ 536 HCC”

Participação Musical

ENCERRAMENTO
Hino Congregacional

“Em Campo com Cristo”

Pr. Heber Aleixo

Hino Congregacional

“Tua Voz Escuto a Convocar-me - 478 HCC”

1- Tua voz escuto a convocar-me;
pronto estou e vou te obedecer.
Nesta senda vou seguir teus passos,
mesmo que eu precise padecer.

2- Minha vida quebra, molda e usa.
Quero ser um vaso em tuas mãos.
Que também eu seja como espelho,
refletindo sempre o teu padrão.

O que sou e tudo o que possuo
eu entrego para te servir.
Quero ser um instrumento usado por ti.
Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui.

4. Meu Deus por si jurou; eu nele confiei
e para o céu que preparou eu subirei.
Seu rosto irei eu ver, firmado em seu amor
e eu hei de sempre engrandecer meu Redentor.

Oração
Instrumental

Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min
“Eu me Alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei o que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:
Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.
Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Majestoso Rei”
Tu sabes, te amo.
Tu sabes, desejo conhecer-te mais.
Mais do que antes já fiz.
Meus lábios declaram palavras sinceras
Viverei pra Ti, eu me consagro a Ti
Majestoso rei, eu tenho um desejo
estar contigo, meu Senhor,
Só contigo, meu Senhor.
Cristo, és meu Senhor e salvador
E para sempre e sempre darei louvores a Ti.

“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.

“Ao Deus de Abraão Louvai - 14 HCC”
1. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu Senhor,
eterno e poderoso Pai e Deus de amor.
Imenso é seu poder, que terra e céu criou.
Louvor minha alma vai render ao grande Eu Sou.
3. Meu guia Deus será. Seu infinito amor
feliz em tudo me fará por onde eu for.
Tomou-me pela mão, em trevas deu-me luz.
E tenho eterna salvação por meu Jesus.

2. Ao Deus de Abraão louvai. E, por mandado seu,
minha alma deixa a terra e vai morar no céu.
O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor
e Deus por meu Senhor tomei e protetor.
4. Meu Deus por si jurou; eu nele confiei
e para o céu que preparou eu subirei.
Seu rosto irei eu ver, firmado em seu amor
e eu hei de sempre engrandecer meu Redentor.

Noite - 19h
“Mais que uma Voz”
Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer,
pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser.
Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida.
Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor,
minha vida é pra teu louvor.
Meu Deus, meu Senhor, Minha vida é pra teu louvor.

“Em Campo com Cristo”
Com coragem, fé e compaixão, levando
É hora de abrir os olhos, erguer a cabeça.
O Mestre nos chamou aos campos, para a colheita! a mensagem de transformação,
Em Campo com Cristo; Em Campo com Cristo!
O Tempo é agora! O Campo é o mundo!
Ser voz de Deus e nunca se calar
A honra é nossa! Ele já nos deu tudo!
e em todo o tempo pronto a trabalhar
Em Campo com Cristo. Em Campo com Cristo!
Eis-me aqui. Envia-me! Eis-me aqui.
...Aos campos com Cristo!
É uma honra Te servir! (4x)

“Mostrar na Cidade o Amor de Jesus”
Tempo de Despertamento, tempo de Proclamação. Candangos e brasilienses, goianos, mineiros também
A minha cidade é o alvo de Deus, minha Jerusalém. esperam por nós missionários aqui no Cerrado.
Sejamos Igreja presente, levando com fé a missão Sejamos Igreja presente, em santidade e ação
levando o evangelho de Cristo ao Planalto Central.
de anunciar Jesus Cristo: eterna Salvação.
Ideal que desperta esperança
a brilhar o sinal de uma cruz.
Vamos juntos fazer diferença
e mostrar na cidade o amor de Jesus.

“Nossa Gente quer Viver em Segurança - 533 HCC”
1- Nossa gente quer viver em segurança,
busca a paz em crenças vãs e tradições.
Há urgência em repartirmos a esperança
que em Cristo nos inunda os corações.
Desde cedo até que a noite vá chegando,
vamos nós também, é tempo de missões.

2- Nós não somos bons demais para o trabalho
pelo qual o Salvador deixou seu lar.
Mesmo sendo fracos, tendo amor tão falho,
para todos na colheita há lugar.
Os que foram levam peso sem lamento;
vamos nós também, unidos, trabalhar.

Grito de nossa terra,
pranto de nosso povo,
que suplica um mundo novo,
onde haja paz e amor.
Como cantar nossa crença
deixando na treva imensa
o povo que é nosso povo,
a terra que é nossa terra, Senhor?

3- Nossas preces, nossos bens, a própria vida,
colocados a serviço do Senhor,
dão consolo à nossa gente tão querida,
com mensagem que é resposta ao seu clamor.
No Brasil ressoa a voz: “Só Cristo Salva”,
vamos nós também, falar do seu amor.

“Levanta a Tua Voz e Anuncia - 536 HCC”
1- O clamor de um mundo novo
cresce em nossa direção;
é a voz do nosso povo
sem a paz no coração.
Levanta a tua voz e anuncia
a mensagem do perdão;
compartilha com alegria:
Cristo salva e dá paz ao coração.

2- Para o mundo triste e aflito
levantemos nossa voz
por Jesus Senhor bendito,
que na cruz sofreu por nós.
3- Bens e vidas colocados
no altar do Salvador,
por Jesus multiplicados,
serão bênçãos do amor.

