Informativo
ANIVERSARIANTES: 20- Antônia Alves de
Oliveira, Jeferson Costa Lima de Oliveira; 21Raquel Monteiro Gomes; 22- Daniel de Lima
Sousa Bezerra; 23- Aramis Ribeiro Motta,
Clênia Gomes Pereira de Souza; 24- Jorge
Veloso Barbosa; 25- Cristiane Jorge; 26- Ana
Rodrigues de Souza, Ariovaldo Gonçalves
Barbosa, Eunice Monteiro Nascimento,
Isabela Luíza Zardo e Silva. Casamento: 24Aramis e Rejaine. Parabéns!
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.”

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

CULTO INFANTIL REUNIÃO: atenção
professores do culto infantil de 1 a 3 anos
reunião no dia 26 de julho, às 17h. Confirmar
presença com Rejaine ou Fernanda Miranda.
BATISMOS: ocorrem no dia 16/08/14 os batismos. Os candidatos devem procurar o pastor Washington Luiz.

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

ATENÇÃO MULHERES: já estão abertas as
inscrições para a 55º Assembléia da UFMBDF,
aproveitem a promoção. Falar com a Irmã
Rosiléia.

CORO FEMININO: não haverá ensaio hoje
do coro feminino.

ROL DE MEMBROS EM 20/07/14: 567
membros, sendo 338 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
II Crônicas 1:1-3:17
II Crônicas 4:1-6:11
II Crônicas 6:12-8:10
II Crônicas 8:11-10:19
II Crônicas 11:1-13:22
II Crônicas 14:1-16:14
II Crônicas 17:1-18:34

Romanos
Romanos
Romanos
Romanos
Romanos
Romanos
Romanos

6:1-23
7:1-13
7:14-8:8
8:9-21
8:22-39
9:1-21
9:22-10:13

Salmo 16:1-11
Salmo 17:1-15
Salmo 18:1-15
Salmo 18:16-36
Salmo 18:37-50
Salmo 19:1-14
Salmo 20:1-9

Provérbios 19:20-21
Provérbios 19:22-23
Provérbios 19:24-25
Provérbios 19:26
Provérbios 19:27-29
Provérbios 20:1
Provérbios 20:2-3

Escala de Serviços
Neste Domingo, 20/07

No Próximo Domingo, 27/07

¨Assessoria Culto:
Jefferson G. e Caio Guedes.
¨Assessoria EBD:
Andreia Santos.
¨Berçário 1:
Robertina.
¨Culto Infantil 4 a 7: Patrícia e Sarah,
Carol e Mariana.
¨Culto Infantil 1 a 3: Fabíola, Débora e Rejaine.
¨Diáconos:
Valdivino e Aúrea.
¨Informática:
Cláudio, Camylla e Valdivino.
¨Introdução:
Eduardo Aguiar e Caroline A.
¨Motoristas:
Queomides e Nelson Santos.
¨Operador de Áudio: Jônatas.
¨Recepção:
Valmi Vieira.
¨Segurança:
Paulo Lôbo, Adalberto A.,
Antonio C. e Francisco Chagas.

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

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.

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

21-Segunda
22-Terça
23-Quarta
24-Quinta
25-Sexta
26-Sábado
27-Domingo

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

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.

Paulo Lôbo e Nelson.
Karina Mondiane.
Mariana.
Márcia e Rute,
Karina e Ana Elisa.
Rejaine, Viviane e André.
Adalberto e Consuelo.
Norton, Joseane e Mayara.
Márcia Timm e Paulo Tarso.
Paulo Lôbo e Alessandro C.
Álisson.
Gleslia P. e Angélica Freitas.
Deraldo, Elias Monteiro,
Alex Maracaipe e Rafael H.

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

CONTA BRB: Deposite o seu dízimo e sua oferta na agência 0107, C/C 107.613.570-3.
Não esqueça de entregar o comprovante bancário identificando as contribuições.

Boletim Dominical

 PASTORAL

Ano XXXIII - Nº29

Alegria na tribulação
Não é comum encontrarmos pessoas sorrindo, quando estão passando por
tribulações. Geralmente, elas deixam transparecer o sofrimento do coração e da alma.
Sobre a alegria na dor Jesus disse: “bem-aventurados os que sofrem perseguição por
causa da justiça, porque deles é o reino dos céus”;
“Bem-aventurados... quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem
todo o mal contra vós por minha causa” e “Exultai e alegrai-vos, porque é grande o
vosso galardão nos céus; porque assim perseguiram os profetas, antes de vós”.
A alegria na tribulação é fruto de uma consciência, de que depois da prova, a
recompensa vem: tesouro e galardão. Uma herança celestial para os fiéis que venceram.
A vida cristã é algo maravilhoso para o crente, mas ele não está isento de passar pelas
provações, perseguições, injustiças e ao mesmo tempo, perseverar com alegria e
convicções inabaláveis, diante das tribulações.
Como pode ser isso? Primeiro: depositar fé na Palavra de Deus. “Sem fé é
impossível agradar a Deus”. Fé é derivada da palavra “crer”. A Bíblia diz: “Aquele que
não crê já está julgado”, já perdeu, já foi vencido, não prevaleceu. “se Deus é por nós,
quem será contra nós?”. Isso é fé!
Segundo: entregar a vida para Deus. Quando amamos a própria vida, a retemos
de Deus. Por isso, as tribulações ganham força, nos tiram do evangelho e nos esfriam na
fé, porque olhamos para nós mesmos e nos sentimos injustiçados; julgamos que não
somos merecedores de sofrer.
A Bíblia não ensina que as tribulações nos derrotam. Pelo contrário, diz que: as
tribulações produzem ”perseverança, experiência, esperança” e inabalável certeza na
Palavra de Deus de que não haverá desapontamento, por causa do Seu amor derramado
em nossos corações. Terceiro: ter cuidado para não cair em tentação. As quedas
trazem tribulação e desagradam a Deus. Fugir da aparência do mal e do mal é bíblico.
Quarto: ter coragem de enfrentar a tribulação com alegria. Qual foi a receita
de Deus para Josué enfrentar a tribulação? “Esforça-te e tem bom ânimo”. Enfrentar a
rejeição, perseguição, desolação, doença, perdas, fraqueza, o vazio, parecendo que tudo
se acabou, que desabou tudo sobre a cabeça; é preciso ter força e coragem. Nas aflições,
Deus nos exorta que a alegria do Senhor é nossa força.
As tribulações virão e não será para nos destruir. Mas, para que sejamos
fortalecidos, amadurecidos. Diz a Bíblia: “Feliz o homem que suporta a tentação;
porque, quando for provado, receberá a coroa da vida”.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva
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Sobradinho, 20 de julho de 2014.

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional

Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação

Ministério de Comunicação
Prelúdio

Instrumental

“Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres.” (Salmos 126:3)

Canto Congregacional

“Digno és de Glória” e “Graças, Senhor”

Momento de Oração
1. Agradecer a Deus pela proteção para o Brasil.
2. Agradecer a Deus pelos resultados da Trans Copa.
3. Interceder a Deus por um pastor de jovens.

Recitativo Bíblico

Salmos 116:12

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

Consagração de Dízimos e Ofertas

“O que Darei a Cristo? - 430 HCC”

3- Darei meus bens a Cristo.
1- O que darei a Cristo,
2- Darei meus dons a Cristo
O pouco que eu tiver
que se entregou por mim?
e sempre o louvarei;
aceita e abençoa,ó Deus.
Como hei de meu amor mostrar os meus talentos, minha voz,
É teu também meu ser.
a quem me amou assim?
assim consagrarei.
O que darei a Cristo,
Darei minha alma a Cristo
Darei meu corpo a Cristo,
que se entregou por mim?
e alegre entregarei
a mente, o coração;
o meu futuro em suas mãos
por onde quer que me mandar, Darei a minha vida
a quem me amou assim.
e nada temerei.
meus pés o seguirão.

Oração

Ministério de Comunicação
Instrumental

“Tu me farás conhecer a vereda da vida; na tua presença há plenitude de alegria; à tua mão
direita há delícias perpetuamente.Porque a sua ira dura só um momento; no seu favor está a
vida; o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã”. (Salmos 16:11; 30:5)

Oração de Intercessão pelo culto
Cântico
Oração
Momento Missionário
Vídeo:
Tema:
Divisa:

“Grande é o Senhor”
Visitantes, Bens e Vidas
”Trabalho Batista em Paracatu-MG”
“Em Campo com Cristo”
João 4:35b

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

Cântico
Momento de Intercessão Missionária

“Ide e Pregai”

1. Pelo término da construção do novo templo.
2. Pela formação de uma forte liderança na PIB de Paracatu-MG.
3. Pela autonomia financeira da igreja.

Hc 3:17,18

DIRIGENTE: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides;

Leitura e Aprovação da Ata Anterior.

ORDEM DO DIA

HOMENS:

1 - Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão Auxiliar de Exame de Contas.
2 - Constituir Comissão de acompanhamento junto à Terracap.
3 - Grupo de Trabalho para receber a CBDF em setembro na PIBS.
4 - Projeto Gabu.
5 - Contratação do Ministro de Música.
6 - Parecer da Comissão de Membros.

Ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento;

MULHERES: Ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado.
TODOS:

Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação.

Cânticos “Confiarei” “ Eu me Alegro em Ti” e “ Temos por Lutas Passado - 502 HCC”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil
(Crianças de 04 a 07 anos)
Texto Bíblico
I Pedro 4:12-13

ENCERRAMENTO
“Vem, Derrama a Paz”

Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo Teu.
Dá-nos teu amor, dá-nos tua força pra que tentações não venham a nos desviar.
E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós.

Oração
Poslúdio

Instrumental

Leitura Bíblica

EXPEDIENTE

Hino Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação
Prelúdio

Instrumental

“Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como
se coisa estranha vos acontecesse; mas regozijai-vos por serdes participantes das aflições de
Cristo; para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis.”

Mensagem “É possível regozijar-se na tribulação?” Pr. Washington Luiz da Silva
Hino Congregacional
“Que Segurança! Sou de Jesus! - 417 HCC”
Oração
Poslúdio
Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h
“Grande é o Senhor”

“Digno és de Glória”
Digno és de Glória e louvores, levantamos nossas mãos, Te adoramos, oh! Senhor.
Digno és de Glória e louvores, levantamos nossas mãos, Te adoramos, oh! Senhor.
Porque grande és Tu.Maravilhas fazes Tu.
Não há outro igual a Ti. Não, não há. Não há outro igual a Ti, Senhor.

Grande é o Senhor e mui digno de louvor,
na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
Alegria de toda a terra.
Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória,
que nos ajuda contra o inimigo.
Por isso diante dEle nos prostramos.

Queremos o teu nome engrandecer
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas
Confiamos em teu infinito amor,
Pois só Tu és o Deus eterno
sobre toda a terra e céu.

“Ide e Pregai”
“Graças, Senhor”
Aqui diante de Ti,
eu tenho tanto pra te agradecer.
Graças dou. Graças dou.
O que me deste, Senhor,
por tantas bênçãos que eu não posso ver.
Graças dou. Graças dou.
Com meu coração
e o meu louvor,
com as mãos aos céus,
Louvo-te, Senhor.

Graças dou, sempre a Ti eu graças dou,
graças dou.

1- Ide e pregai, em nome do Senhor Jesus;
2- Ide e pregai, em nome do Senhor Jesus;
Erguei os olhos para ver que é tempo de ceifar.
Secai os olhos, consolai, que o mundo triste está.
Ide e confiai que Deus sempre cumpre o que nos diz, Ide e restaurai o homem aflito e sofredor;
e em toda circunstância, graça e força vos dará.
Seu fardo Deus aliviará, Sua graça bastará.
Para que o mundo creia, ide e pregai a Cristo; só nele há perdão, só nele há poder,
para que o mundo creia em Deus.

Tens feito tanto por mim,
da escuridão tua luz me tirou.
Graças dou. Graças dou.
Por teu Amor e perdão,
por meus pecados levados na cruz.
Graças dou. Graças dou.

“Confiarei”

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 ansioso
se vou ter o que comer ou vestir,
se o Senhor veste os lírios do campo,
o que mais não fará por mim?

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

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

“O que Darei a Cristo? - 430 HCC”

2- Darei meus dons a Cristo
1- O que darei a Cristo,
e sempre o louvarei;
que se entregou por mim?
os meus talentos, minha voz,
Como hei de meu amor mostrar
assim consagrarei.
a quem me amou assim?
Darei meu corpo a Cristo,
Darei minha alma a Cristo
a mente, o coração;
e alegre entregarei
por onde quer que me mandar,
o meu futuro em suas mãos
meus pés o seguirão.
e nada temerei.
3- Darei meus bens a Cristo.
O pouco que eu tiver
aceita e abençoa,ó Deus.
É teu também meu ser.
O que darei a Cristo,
que se entregou por mim?
Darei a minha vida
a quem me amou assim.
“Vem,Derrama a Paz”
Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo Teu.
Dá-nos teu amor, dá-nos tua força pra que tentações não venham a nos desviar.
E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós.

Confiarei em Ti. (x5)

“Eu me Alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do 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:

“Temos por Lutas Passado - 502 HCC”
1- Temos por lutas passado,
lutas terríveis, cruéis,
mas o Senhor tem livrado
delas seus servos fiéis.
Força e poder nos tem dado,
ele nos tem sustentado,
dando-nos pleno perdão,
segurança e consolação.

2- Deus já nos tem prometido
Sim, Deus é por nós.
uma vitória total.
Quem nos vencerá?
Ele não tem esquecido
Pelo seu amor leal
sua palavra real.
Deus nos guardará.
Ele nos tem protegido,
Defender-nos-á do poder do mal.
tudo nos tem garantido.
Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor
Por sua mão temos paz,
e seu nome honrar.
vida eterna que satisfaz.

“Que Segurança! Sou de Jesus! - 417 HCC”
1- Que segurança! Sou de Jesus!
Eu ja desfruto as bênçãos da luz.
Sou por Jesus herdeiro de Deus;
ele me leva à glória dos céus.

2- Ao seu amor eu me submeti
e extasiado então me senti.
Anjos cantando nos altos céus
louvam a excelsa graça de Deus.

Canta, minha alma! Canta ao Senhor!
Rende-lhe sempre ardente louvor!
Canta, minha alma! Canta ao Senhor!
Rende-lhe sempre ardente louvor!

3- Sempre vivendo em seu grande amor,
me regozijo em meu Salvador.
Esperançoso, vivo na luz,
pela bondade de meu Jesus.

