Informativo

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ANIVERSARIANTES: 13- Dilson Bulhões
do Nascimento; 14- Antonia da Silva
Monteiro, Cláudio Monteiro Martins, Daiana
Sobral Cardoso, Geny Peres da Costa Silva,
Laís Soares Maia; 15- Cleuza Francisco de
Brito Rego;16- Graziella Magarelli, Welida
Gomes de Souza Nascimento; 17-Marivan
Pereira Lins; 19- Sebastião Gomes Calácia,
João Cláudio Vieira Lins. Casamento: 13Francisco de Assis e Sebastiana; 14- Sarah
Medeiros e Ronaldo; 16- Edson e Welida; 17Karleane e Josian. Parabéns!

REUNIÃO DO CPC: o Pr. Washington Luiz
convoca os membros do Conselho para a reunião plenária dia 18/07, às 20h, no 3º piso.

DÍZIMO: louvamos a Deus pela provisão
para o sustento do trabalho e pela fiel
participação dos irmãos em cumprirem a
palavra: “Trazei todos os dízimos a casa do
tesouro.”

COMPRA DO TERRENO: participe da compra de um terreno para a igreja em Nova Colina. Conheça as formas de contribuição:
R$1.000,00 em 05 parcelas; R$500,00 em 05
parcelas ou faça a proposta do seu coração.

MISSÕES ESTADUAIS: participe da
ofertas de Missões Estaduais. Faça o seu alvo
e o consagre para a obra missionária.

CULTO DE QUARTA: venha estudar sobre a
igreja de Antioquia, nas próximas quartas-feiras.

ROL DE BEBÊS: no dia 30/06, nasceu
Amanda Rodrigues Oliveira de Albuquerque
Motta, filha do casal Sílvia e do Athos.
PROJETO GABU: dia 16/07, quarta-feira,
após o culto de oração, reunião com a
Comissão do Projeto Gabu.

CULTO ADM: no próximo domingo, dia 20/07,
às 10h25, será realizada a sessão da igreja.
Participe.

CURSO DE TREINAMENTO: o Ministério
de Comunhão convida a todos que fazem parte
da coordenadoria de recepção/introdução, para
participarem do treinamento dia 26/07, às 15h,
no 3º piso. O convite se estende a todos os
membros que queiram participar.

Leitura Bíblica da Semana
I Crônicas 15:1-16:36
I Crônicas 16:37-18:17
I Crônicas 19:1-21:30
I Crônicas 22:1-23:32
I Crônicas 24:1-26:11
I Crônicas 26:12-27:34
I Crônicas 28:1-29:30

Romanos
Romanos
Romanos
Romanos
Romanos
Romanos
Romanos

1:18-32
2:1-24
2:25-3:8
3:9-31
4:1-12
4:13-5:5
5:6:21

Salmo 10:1-15
Salmo 10:16-18
Salmo 11:1-7
Salmo 12:1-8
Salmo 13:1-6
Salmo 14:1-7
Salmo 15:1-5

Provérbios 19:6-7
Provérbios 19:8-9
Provérbios 19:10-12
Provérbios 19:13-14
Provérbios 19:15-16
Provérbios 19:17
Provérbios 19:18-19

Escala de Serviços
Neste Domingo, 13/07
¨Assessoria Culto:
Daniel F. e Clesson.
¨Assessoria EBD:
Edina Gadelha.
¨Berçário 1:
Neuzanira.
¨Culto Infantil 4 a 7: Glaucia e Maria Clara,
Marinalva e Anna Júlia.
¨Culto Infantil 1 a 3: Fernanda, Viviane e Mariana.
¨Diáconos:
Queomides e Evenita.
¨Informática:
Mayara, Hélio e Ricardo.
¨Introdução:
Olinda M. e Gleslia P.
¨Motoristas:
Israel B. e Elias Vicente.
¨Operador de Áudio: Álisson.
¨Recepção:
Sebastião Calácia.
¨Segurança:
Alessandro, Ismeraldo,
Marivam e Luis Bueno.

No Próximo Domingo, 20/07

ATIVIDADES REGULARES

Jefferson G. e Caio Guedes.
Andreia Santos.
Robertina.
Patrícia e Sarah,
Carol e Mariana.
Fabíola, Débora e Rejaine.
Valdivino e Aúrea.
Cláudio, Camylla e Valdivino.
Eduardo Aguiar e Caroline A.
Queomides e Nelson Santos.
Jônatas.
Valmi Vieira.
Paulo Lôbo, Adalberto A.,
Antonio C. e Francisco Chagas.

• 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

33% r e a l i za d o
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Boletim Dominical

 PASTORAL

Ano XXXIII - Nº28

Exclusivos para Deus
Viver para Deus depende de uma decisão, muito forte, que implica em cortar
algumas coisas na “própria carne”, e por vezes, não queremos isso, como também, não
estamos preparados para as mudanças que essa decisão possa trazer. Agora, vem à ideia
de que devemos ser “exclusivos para Deus”. O que isso significa?
A salvação é um presente de Deus, pago por um valor inestimável e Deus nos
chamou para viver essa salvação, como novo estilo de vida. Quem optou por aceitá-lo,
vai trazer em seu corpo marcas da exclusividade que esse estilo de vida exige.
A exclusividade pede ao cristão a sua separação do mundo, mas também diz
que ele é enviado ao mundo. Um problema se estabelece quanto ao entendimento desse
chamado e desse envio. Muitos entendem que separar-se do mundo é isolar-se dele. Ao
inverso, é ir ao mundo e tornar-se igual a ele.
É evidente que muitos crentes estão parecidos com o mundo e não separados
dele. Estão conformados com os seus esquemas e caminham no seu curso, aceitando
tudo que ele oferece, enfraquecendo assim, a força do seu impacto sobre o mundo, as
defesas contra o inimigo e tornando-se escravo outra vez; sendo vencido!
Que tipo de separação você tem feito do mundo? Ser exclusivo para Deus é
“não estar isolado do mundo, mas separado; andando no meio dele sem ser atingido por
ele”. Jesus o mandou ir ao mundo testemunhar e, no mundo, permanecer exclusivo e
separado, sem mácula, nem ruga, nem mente entenebrecida, sem dureza de coração,
limpo das impurezas. Porque separação é contato sem contaminação!
Nós perdemos muitas coisas valiosas quando nos contaminamos com o mundo.
Perdemos a graça de Deus, Sua comunhão, o relacionamento, a vitória sobre as astúcias
de Satanás; ele leva-o a crer que você não precisa sentir responsabilidade dos seus atos
diante de Deus. Creia que você precisa ser santo e exclusivo para Ele.
A essência da santidade é o amor, “o cumprimento da lei é o amor”. Por isso, só
concebemos fielmente a santidade, quando o amor a Jesus for a base da nossa decisão.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - JULHO 2014

0%

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

ALTAR: jovens e adolescentes são convocados para o Altar no dia 19/07, às 19h40, na
PIBS.

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!
14-Segunda
15-Terça
16-Quarta
17-Quinta
18-Sexta
19-Sábado
20-Domingo

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

100 %
do orçado

Sobradinho, 13 de julho de 2014.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Ministério de Comunicação
Prelúdio

Instrumental
Igreja em Ação
Instrumental

“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia,
nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.”
(I Pedro 1.3)

Canto Congregacional
Momento de Oração

“Poder do teu Amor” e “Tua presença”

1. Pela consagração das novas vidas a Deus.
2. Pelo prazer de andar com o Senhor.
3. Pela escolha de nossa prioridade para Deus.

Participação Musical
Leitura Bíblica
Consagração de Dízimos e Ofertas

Marília Cardoso
I Pedro 1:13-25
“Ofereço Minha Vida a Ti”

Tudo o que sou, tudo o que tenho
estão diante de Ti, Senhor.
Minhas tristezas e alegrias
a Ti entrego agora, Senhor.

O meu passado, o meu futuro,
sonhos que um dia se realizarão.
Minha esperança e os meus planos,
todo o meu ser pertence ao Senhor.

Ofereço minha vida a Ti,
usa o meu viver para Tua glória.
Os meus dias são Teus, Senhor,
que seja o meu louvor,
sacrifício agradável,
minha vida eu te dou.

Dou-te porque me deste primeiro.
Tudo o que tenho já pertence ao Senhor.
A minha vida é Tua somente,
me rendo a Ti, meu Senhor .

Oração
Texto Bíblico

Processional
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação
Prelúdio

Instrumental
Ministério de Comunicação
Instrumental

“Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória
que em nós há de ser revelada.” (Rm 8:18)

Oração de Intercessão pelo culto
Cântico
“Descansarei/Descansando no Poder de Deus - 330 HCC”
Oração
Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical
Marília Cardoso
Momento Missionário
Vídeo:
”Trabalho Batista no Condomínio Sol Nascente-DF”
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

“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
Eis-me aqui. Envia-me! Eis-me aqui.
Em Campo com Cristo. Em Campo com Cristo!
É uma honra Te servir! (4x)
...Aos campos com Cristo!

Momento de Intercessão Missionária

1. Pela aquisição de uma área mais acessível à comunidade.
2. Pelo despertamento dos moradores do Condomínio Sol Nascente.
3. Pela proteção de Deus sobre os irmãos que estão à frente do trabalho.

Leitura Bíblica
I Pedro 2:9-10

Noite - 19h

TODOS:

Is 53:4-5; II Co 4:16-17

Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e carregou com as
nossas dores; e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido.

“Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo todo seu para que
proclameis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz,vós que
em outro tempo éreis não povo, mas agora sois povo de Deus, vós que não havíeis alcançado
misericórdia, mas agora a tendes alcançado.”

DIRIGENTE: 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.

Mensagem
“Exclusivos para Deus”
Hino Congregacional

MULHERES: Por isso não desfalecemos; mas ainda que o nosso homem exterior se esteja
consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia.

Pr. Washington Luiz da Silva
“Tempo de ser Santo - 176 CC”

1- Tempo de ser santo tu deves tomar,
Viver com teu Mestre, seu livro estudar,
Andar com seu povo e aos fracos valer,
As bênçãos celestes de Deus sempre obter.

3- Tempo de ser forte tu deves buscar,
O Mestre seguindo por onde guiar;
No gozo ou tristeza sempre obedecer,
Da fonte divina jamais te esquecer.

2- Tempo de ser puro tu deves achar,
A sós, sempre orando, com Cristo ficar,
Teus olhos bem fitos em Deus sempre ter,
Na tua conduta provar seu poder.

4- Tempo de ser útil tu deves guardar,
Mui calmo nas lutas, em Deus confiar;
Socorre os aflitos, repleto de amor,
Os passos seguindo do teu Salvador.

Oração
Poslúdio

Instrumental

TODOS:

Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais
abundantemente um eterno peso de glória.

Cânticos “Perto Quero Estar” “ Somente Deus-” e “ Eu sou de Jesus - 454 HCC”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil
(Crianças de 04 a 07 anos)
Participação Musical
Marília Cardoso
Texto Bíblico
Marcos 1:9-13
Mensagem
“Do Jordão para o Deserto”
Pr. Washington Luiz da Silva
Hino Congregacional
“Tua Presença”
Oração
Poslúdio
Instrumental

Manhã - 10h25min
“Poder do Teu Amor”
Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser,
no fluir da graça que encontrei em Ti.
Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim
podem ser vencidas no poder do Teu amor.

Face a face quero ver-te, meu Senhor
e conhecer o Amor que habita em mim.
Vem renovar minha mente em Teu querer,
meus dias viverei no poder do Teu amor.

Junto a Ti, Teu amor me envolve. Atrai-me para ao Teu lado estar.
Espero em Ti e subo como águia, nas asas do Espírito contigo voarei,
no poder do Teu amor.

“Tua Presença”
Onde quer que eu esteja, Senhor, em um vale ou alta montanha
O que faz o meu dia ter cor é a beleza da tua companhia.
Não importa o lugar, se comigo o Senhor está.
Com muito ou pouco sou feliz.
Não importa o que está do lado de fora, és o meu tesouro e estás dentro de mim.
Tua presença, tua presença faz toda diferença.
Tua presença, tua presença transforma meu deserto em um jardim secreto.
Lugar de intimidade contigo, Tu és tudo o que eu preciso.
Eu prefiro estar num deserto e ter o Senhor bem por perto,
se guiado por teu espírito sou.
Não importa o lugar onde estou, eu não temerei.

“Ofereço Minha Vida a Ti”
Tudo o que sou, tudo o que tenho
estão diante de Ti, Senhor.
Minhas tristezas e alegrias
a Ti entrego agora, Senhor.
Ofereço minha vida a Ti,
usa o meu viver para Tua glória.
Os meus dias são Teus, Senhor,
que seja o meu louvor,
sacrifício agradável,
minha vida eu te dou.

O meu passado, o meu futuro,
sonhos que um dia se realizarão.
Minha esperança e os meus planos,
todo o meu ser pertence ao Senhor.
Dou-te porque me deste primeiro.
Tudo o que tenho já pertence ao Senhor.
A minha vida é Tua somente,
me rendo a Ti, meu Senhor.

“Tempo de Ser Santo - 176 CC”
1- Tempo de ser santo tu deves tomar,
Viver com teu Mestre, seu livro estudar,
Andar com seu povo e aos fracos valer,
As bênçãos celestes de Deus sempre obter.

3- Tempo de ser forte tu deves buscar,
O Mestre seguindo por onde guiar;
No gozo ou tristeza sempre obedecer,
Da fonte divina jamais te esquecer.

2- Tempo de ser puro tu deves achar,
A sós, sempre orando, com Cristo ficar,
Teus olhos bem fitos em Deus sempre ter,
Na tua conduta provar seu poder.

4- Tempo de ser útil tu deves guardar,
Mui calmo nas lutas, em Deus confiar;
Socorre os aflitos, repleto de amor,
Os passos seguindo do teu Salvador.

Noite - 19h
“Descansarei/Descansando no Poder de Deus - 330 HCC”
Cobre-me com tuas mãos com teu poder
vem me esconder, Senhor.
Se o trovão e o mar, se erguendo vem,
sobre a tempestade eu voarei.
Sobre as águas,tu também és Rei.
Descansarei, pois sei que és Deus.
Minha alma está segura em Ti.
Sabe bem que em Cristo firme está.
Se o trovão e o mar, se erguendo vem,
Sobre a tempestade eu voarei
Sobre as águas,tu também és Rei.
Descansarei, pois sei que és Deus.

Que consolação tem meu coração,
descansando no poder de Deus!
Ele tem prazer em me proteger,
descansando no poder de Deus.
Não recearei, nada temerei,
descansando no poder de Deus.
Tenho paz e amor junto a meu Senhor,
descansando no poder de Deus.
Descansando nos eternos
braços do meu Deus,
Vou seguro, descansando
no poder de Deus.
Se o trovão e o mar...

“Perto quero Estar”
Perto quero estar, junto aos teus pés,
pois prazer maior não há, que me render e te adorar.
Tudo que há em mim, quero te ofertar,
mais ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei.
Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
Te louvarei, não importam as circunstâncias,
adorarei Somente a Ti, Jesus.

“Somente Deus”
Somente Deus é quem pode transformar um coração que ferido está.
Somente Deus, somente Deus. Ninguém tem o poder de conhecer meu interior.
Homem nenhum vai dizer quem sou eu, somente Deus, somente Deus.
Somente Deus tem a fórmula da vida, é a única saída, nele eu posso descansar.
Somente Deus alimenta minha alma, teu Espírito me acalma, meu socorro vem de Ti.
Somente Deus é quem pode entender, o teu sofrer quando choras tua dor.
Somente Deus, somente Deus. Ele é o Pai, o Eterno Criador, fala com Deus,
que Ele vai te socorrer. Somente Deus, somente Deus.

“Eu sou de Jesus- 454 HCC”
1- Mui triste eu andava, aflito e sem paz,
mas eu hoje tenho alegria veraz
e constantemente bendigo a meu Deus.
É claro o motivo: eu sou de Jesus.
Eu sou de Jesus, aleluia!
Eu sou de Jesus, meu Senhor.
Não quero falhar, mas quero falar,
andar e viver com Jesus.

2- Sofrendo vivia nas garras do mal;
o mundo atirou-me no abismo fatal.
Agora, qual ave que voa nos céus,
eu vivo contente, pois sou de Jesus.
3- Se estás perturbado, por que lamentar?
Encontras em Cristo riquezas sem par:
perdão, alegria, amor, salvação.
Oh, vem, vem a Cristo sem hesitação!

“Tua Presença”

Onde quer que eu esteja, Senhor em um vale ou alta montanha
o que faz o meu dia ter cor é a beleza da tua companhia.
Não importa o lugar, se comigo o Senhor está. Com muito ou pouco sou feliz.
Não importa o que está do lado de fora, és o meu tesouro e estás dentro de mim.
Tua presença, tua presença faz toda diferença.
Tua presença, tua presença transforma meu deserto em um jardim secreto.
Lugar de intimidade contigo, Tu és tudo o que eu preciso.
Eu prefiro estar num deserto e ter o Senhor bem por perto,
se guiado por teu espírito sou.
Não importa o lugar onde estou, eu não temerei.

