Informativo

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ANIVERSARIANTES: 06- Sophia Sobral

REUNIÃO DO CONSELHO: o pastor Wa-

Morgan Borges; 09 - George Bulhões do

shington Luiz convoca o Conselho composto

Nascimento, Rebeca de Sousa Carvalho; 10Angélica Freitas Bezerra, Maria Ivone Neto,

ministérios para a sua primeira reunião informa-

Martins; 11- Josué Gonçalves da Silva, Sandra

tiva, dia 10/07, às 20h, no 3º piso.

Boletim Dominical

Ribeiro Rocha; Casamento: 07- Jessé e Luzia;
EM CAMPO COM CRISTO: juventude, va-

10- Álisson e Ádila, Dájames e Janaína, Paulo
de Tarso e Maristela; 11- Paulo César e Helma;

mos assistir juntos os jogos do Brasil, no 3º
piso. Tragam os amigos. Juntos com Cristo so-

Parabéns!

mos mais que vencedores.
DÍZIMO: Agradecemos aos irmãos que têm
participado da vida financeira da PIBS. Que
Deus os abençoe. “Deus ama ao que dá com

CULTO DE QUARTA: venha estudar sobre a

alegria”. Desafiamos outros irmãos para serem

igreja de Antioquia, nas próximas quartas-fei-

dizimistas.

ras.

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
07-Segunda
08-Terça
09-Quarta
10-Quinta
11-Sexta
12-Sábado
13-Domingo

I Crônicas 2:18-4:4
I Crônicas 4:5-5:17
I Crônicas 5:18-6:81
I Crônicas 7:1-8:40
I Crônicas 9:1-10:14
I Crônicas 11:1 -12:18
I Crônicas 12:19-14:17

Atos 24:1-27
Atos 25:1-27
Atos 26:1-32
Atos 27:1-20
Atos 27:21-44
Atos 28:1-31
Romanos 1:1-17

Salmo 4: 1 - 8
Salmo 5:1-12
Salmo 6:1-10
Salmo 7:1-17
Salmo 8:1-9
Salmo 9:1-12
Salmo 9:13-20

Provérbios 18: 16 - 18
Provérbios 18:19
Provérbios 18:20-21
Provérbios 18:22
Provérbios 18:23-24
Provérbios 19:1-3
Provérbios 19:4-5

Escala de Serviços
Neste Domingo, 06/07
¨Assessoria Culto:
Valmi V. e Wellington S.
¨Assessoria EBD:
Maristela.
¨Berçário 1:
Marilza.
¨Culto Infantil 4 a 7: Tânia F. e Alessandra,
Karina e Ana Elisa.
¨Culto Infantil 1 a 3: Rejaine, Madalena e Barbara.
¨Diáconos:
Deraldo e Eufrosina.
¨Informática:
Norton, Joseane e Valdivino.
¨Introdução:
Paulo José e Wellida.
¨Motoristas:
Samuel Mendes e Paulo José.
¨Operador de Áudio: Jônatas.
¨Recepção:
Tania Souza.
¨Segurança:
Elisaldo, João Batista,
André Aguiar e Marcelo R.

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

pela nova diretoria e líderes e vice-líderes de

Rosilda Beserra Guimarães, Davi de Sousa

08- Adalberto e Patrícia, Jeferson e Karina;

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

No Próximo Domingo, 13/07

ATIVIDADES REGULARES

Daniel F. e Clesson.
Edina Gadelha.
Ana Freitas.
Glaucia e Maria Clara,
Marinalva e Anna Júlia.
Fernanda, Viviane e Mariana.
Queomides e Evenita.
Mayara, Hélio e Ricardo.
Peterson e Edina Telma.
Israel B. e Elias Vicente.
Álisson.
Gléslia e Angélica F.
Alessandro, Ismeraldo,
Marivam e Luis Bueno.

• 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
Liderança Compartilhada

Uma liderança compartilhada, também, se identifica por uma presença
influenciadora, objetiva e saudável. A Bíblia tem muitas situações que apontam pessoas
que foram úteis, benignas e produtivas na obra de Deus. Foram líderes com o coração de
servo. Essa deve ser a primeira das demais caraterísticas de um líder.
Qual é o significado da palavra servo? Aprendemos com a liderança de Jesus,
como servo de Deus, que Ele exerceu a sua liderança pautada na simplicidade. FOSTER:
“simplicidade é liberdade. Duplicidade é servidão”. A simplicidade é fruto do Espírito
Santo no seu interior e se revela exteriormente naquilo que você faz.
Você, líder, será desafiado para viver a simplicidade; para tanto, precisará lutar
com um possível prepotente estilo de vida.
Servo significa Solicitude. Pense num estado de mente e coração positivos.
Jesus não dependia da multidão e dos seus aplausos para sentir-se centrado e feliz.
Jesus sempre tinha uma linguagem positiva. Sempre via e ouvia, quer no barulho, quer
no silencio, sempre terno.
Servo é também submissão. Jesus foi um líder submisso. Essa doutrina sofre
agressões, porque tem o peso de nos tirar a liberdade e nos oferecer uma vida de cruz. O
líder-servo aceitou voluntariamente a submissão. Inicie o seu trabalho submisso a Deus,
à Bíblia, à igreja.
Servo é aquele que está em serviço. Em Jo 13.4 “Jesus pegou uma toalha”. Com
essa ação, Ele indica a sua liderança pelo serviço. A toalha é o símbolo do serviço.
Agora, nós temos toalhas nas mãos. À semelhança D’Ele, com a toalha nãos mãos,
devemos ter o cuidado de não fazer um serviço:
De aparência – ter lucros no placar da igreja.
De recompensas – não buscar o aplauso.
À espera de ser retribuído com a mesma moeda.
Atrelado ao seu estado de ânimo e capricho.
Que frature os seus cooperadores.
Então Jesus disse: “aprendei de mim”. O que vamos aprender com Jesus? Não
exercer uma liderança humana natural. A sua liderança deve ser derivada dos recursos
espirituais. Ser uma liderança compartilhada, comprometida com o Reino de Deus, com a
igreja, com as pessoas; Submetendo o seu coração ao Senhor.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - JUNHO 2014
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Sobradinho, 06 de julho de 2014.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min

Processional
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação
Prelúdio

Instrumental

Ministério de Comunicação
Instrumental

“E enviaram Barnabé (...) porque era homem de bem, e cheio do Espírito Santo e de fé.”
(Atos 11:22,24)

Canto Congregacional
“Único Caminho” e “Soberano”
Tema:
“Tendo tudo em Comum”
Divisa:
“Unidos de coração e propósito para a glóra de Deus”
Leitura Bíblica
Atos 4:32-37
DIRIGENTE: A multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito; ninguém afirmava
ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos.
TODOS:

E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor
Jesus e em todos havia imensa graça. Pois não existia nenhum necessitado entre
eles;

MULHERES: Porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que
vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos.

Noite - 19h
Processional

Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação

Ministério de Comunicação

Prelúdio

Instrumental

“Por amor de Ti somos entregues à morte todo o dia; somos reputados como ovelhas para o
matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos
amou.” (Romanos 8:36-37)

Oração de Intercessão pelo culto
Cântico

“Toma o Teu Lugar”

Oração

Visitantes, Bens e Vidas

Participação Musical
Momento Missionário
Tema:

“Em Campo com Cristo”

Divisa:

João 4:35b
“Disse-lhes Jesus: levantai os vossos olhos e vede os campos brancos para ceifa .”

Música da Campanha
HOMENS:

E se repartiam a qualquer um que tinha necessidade.

TODOS:

Então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé (que significa filho da
consolação), levita, natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu-o, trouxe o
dinheiro e colocou-o aos pés dos apóstolos.

Hino Congregacional
Oração
Participação Musical
Recitativo Bíblico

“Barnabé, homem de Deus - 496 HCC”
Equipe Jovem
Salmos 116:12
“Confiarei”
Atos 11:19-25
Pr. Washington Luiz da Silva
“Trabalho Cristão - 422 CC”

1- Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus; 3- Vamos nós trabalhar para Cristo, o Senhor;
Com o Mestre seguir no caminho dos céus;
Contra o reino das trevas será vencedor;
Com o seu bom conselho o vigor renovar
Ele, então, para sempre exaltado será,
Pois real salvação pela graça nos dá!
E fazer prontamente o que Cristo mandar!
No labor, com fervor, a servir a Jesus.
Com esperança e fé e com oração,
Até que volte o Redentor.
2- Vamos nós trabalhar, os famintos fartar,
4- Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus,
Para a fonte os sedentos depressa levar;
Que coroa real nos dará lá nos céus;
Só na cruz do Senhor nossa glória será,
Na mansão dos fiéis o descando será,
Pois Jesus salvação pela graça nos dá!
Pois Jesus salvação pela graça nos dá!

Oração
Poslúdio

“Em Campo com Cristo”

Momento de Intercessão Missionária

“Que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem dado?”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração
Texto Bíblico
Mensagem
Hino Congregacional

Alex Lima

Instrumental

1. Pelos estrangeiros que foram alcançados.
2. Pela mobilização de mais obreiros.
3. Pela proteção de Deus sobre as equipes que trabalham no projeto.

Cânticos

“Teu Amor não Falha” “ Toda Natureza - 54 HCC” e “ Brilharei”

Oração de Dedicação ao Culto Infantil
Participação Musical
Recitativo Bíblico

(Crianças de 04 a 07 anos)
Alex Lima
Mateus 19:21

“Jesus respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres; e terás
um tesouro no céu; depois vem e segue-me .”

Mensagem

“Viver para Deus”

Hino Congregacional

Pr. Washington Luiz da Silva
“Perdoa-me, Senhor - 275 HCC”

1- Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi pra te servir, 2- Perdoa-me, Senhor, se eu de Ti me afastei,
se em meu agir o teu amor também não refleti.
se em meu caminho escuro tua luz não procurei;
Perdoa-me, Senhor, se em teu caminho não segui, perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei,
se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir.
se eu não te sondei, se teu querer pra mim não procurei.
Escuta minha oração, Senhor,
Escuta minha oração, Senhor;
desejo aqui viver pra teu louvor;
desejo aqui viver pra teu louvor;
ensina-me a te ouvir e com amor servir
ensina-me a voltar e junto a Ti estar
e os santos passos teus aqui seguir.
e em tua graça sempre confiar.
3- Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi,
se, indiferente a tudo, a missão eu não cumpri;
perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi,
se só pra mim vivi, se meus talentos não desenvolvi.
Escuta minha oração, Senhor,
desejo aqui viver pra teu louvor;
ensina-me a agir e meu dever cumprir
e frutos dignos dedicar a Ti.

Oração
Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min

“Toma o Teu Lugar”

“Único Caminho”
Minha vida Te entreguei
Eu preciso só de Ti
Se te procuro sei que vou Te achar.
Em tempos de aflição eu sei
Primeiro a Ti eu vou buscar.
Eu nada sou sem Ti, meu Senhor.

Tú estás sempre a cuidar
em todo tempo e lugar
Tua graça vem transbordar o meu ser.
Nunca mudas meu Senhor
ontem, hoje o mesmo amor
pra sempre e sempre até não ter fim.

Jesus eu sei és
o único caminho pra mim.
Jesus eu sei és
o único caminho pra mim.

Vida, caminho e verdade és
eu vivo pela fé em Ti Senhor,
eu vivo só pra Ti.

Estamos reunidos para adorar.
Ao único que é digno exaltar.
Entronizado nos louvores do Teu povo,
Reina, reina!

Entronizado nos louvores do Teu povo,
reina, reina!
Levantai, ó portas, vossas cabeças.
Levantai-vos, ó portais eternos. (2x)

Toma o Teu lugar na minha vida.
Toma o Teu lugar na minha família.
Toma o Teu lugar, Rei da glória.Reina!
Toma o Teu lugar nesta cidade.
Toma o Teu lugar nesta nação.
Toma o Teu lugar, Rei da Glória. Reina!

Para que entre o Rei da glória.
Quem é esse Rei da glória?
O Senhor dos exércitos, Jesus! (2x)
Entronizado nos louvores do Teu povo,
reina, reina!

“Em Campo com Cristo”

“Soberano”
Sobre tudo, sobre todos, Tu és Rei, Tu és Senhor.
O teu povo Te adora. O teu nome louvará.
És refúgio e segurança em meio à tribulação.
Fortaleza, esperança, dono do meu coração.
Coração.
Soberano Deus, Poderoso Deus,
O meu coração transborda de amor!
Soberano Deus, Poderoso Deus,
Tua Graça é melhor do que viver!
Ououoooo(X3)

“Barnabé, Homem de Deus - 496 HCC”
1 - Não fica bem a gente passar bem e o outro carestia, 2 - E quando Saulo converteu-se a Cristo lhe faltou amigo,
ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo.
Como fruto do amor de Cristo,
Como fruto do amor de Cristo,
fruto do seu compromisso,
fruto do seu compromisso,
vendeu um homem o que tinha e repartiu.
foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão.
Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre,
também chamado de José da Consolação,
homem bom e piedoso, cheio de temor e fé,
homem de Deus.

Noite - 19h

3 - E quando a igreja se espalhou por todo canto que havia,
por providência, sim, por mão de Deus chegou à Antioquia.
Precisando de um pastor de almas,
mesmo de um pastor de homens,
foram procurar aquele que Deus preparou.

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)

“Teu Amor não Falha”
Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar.
Teu amor não falha.
Mesmo sem merecer Tua graça se derrama sobre mim.
Teu amor não falha.
Tú és o mesmo pra sempre Teu amor não muda.
Se choro dura uma noite a alegria vem pela manhã.
Se o mar se enfurecer eu não tenho o que temer porque
eu sei que me amas, Teu amor não falha.

Se o vento é forte e profundo o mar
Tua presença vem amparar. Teu amor não falha.
Difícil era o caminhar, nunca pensei
que eu fosse alcançar.
Mas Teu amor não falha e nunca falhará !
Tú fazes que tudo, coopere para o meu bem.

“Toda Natureza - 54 HCC”
Toda a natureza me fala do meu Deus;
árvores e frutos são todos seus.
O céu, o mar, as flores
e as noites de luar,
sempre que os contemplo, paro pra pensar.

“Brilharei”

“Confiarei”
Eu não tenho que andar ansioso
se vou ter o que comer ou vestir,
se o Senhor veste os lírios do campo,
o que mais não fará por mim?

Confiarei em Ti, Senhor,
minha esperança está em Ti,
não há maior prazer do que saber
que o meu Deus cuida de mim.

Eu não tenho que andar preocupado
com os cuidados e males do amanhã,
pois até aqui o Senhor me sustentou.

Meu futuro está seguro em suas mãos,
não importa a circunstância
permanecerei firmado nas promessas
que o Senhor me fez.
Confiarei em Ti. (x5)

Quem sou eu, ó Pai,
pra merecer tamanho amor?
Sim, tenho a resposta:
Eu nada sou, Senhor, eu nada sou.
Mas teu amor me transformou,
tornou-me um novo ser.
Quero estar contigo e no céu viver.

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.

2- Clamarei bem forte em teu louvor
sendo a luz a este quebrado mundo
viverei pra tua glória
Cristo, viverei pra tua glória.

Brilharei como as estrelas que estão no céu,
ao lançar tua verdade na escuridão.
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.

