Informativo

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ANIVERSARIANTES: 27- Oliene Bernabé
Zardo e Silva; 28- Lyvia Fernanda Morais
Guerra Lucas, Romilda Moreira Rossi; 29Peterson Augusto Guedes, Priscila Brito dos
Santos; 30- Lívia de Abreu Rezende; 01- Ivone
Naves, Jussara Martins Peres Lopes; 02Claudinei Ferreira Motta.Casamento: 28Dirley e Mércia.

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

MISSÕES ESTADUAIS: hoje no culto da
noite teremos o encerramento da campanha
de Missões Estaduais com recolhimento das
ofertas.

BATISMOS: ocorrem no dia 16/08/14 os batismos. Os candidatos devem procurar o pastor Washington Luiz.
ATENÇÃO MULHERES: já estão abertas as
inscrições para a 55º Assembléia da UFMBDF;
aproveitem a promoção. Falar com a Irmã
Rosiléia.

MCA: a presidente da MCA convida as
mulheres da PIBS para sessão administrativa
para posse da nova diretoria hoje, às 17h30.

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 19:1-20:37
II Crônicas 21:1-23:21
II Crônicas 24:1-25:28
II Crônicas 26:1-28:27
II Crônicas 29:1-36
II Crônicas 30:1 - 31:21
II Crônicas 32:1-33:13

Romanos
Romanos
Romanos
Romanos
Romanos
Romanos
Romanos

10:14-11:12
11:13-36
12:1-21
13:1-14
14:1-23
15:1-21
15:22-16:7

Salmo 21:1-13
Salmo 22:1-18
Salmo 22:19-31
Salmo 23:1-6
Salmo 24:1-10
Salmo 25:1-15
Salmo 25:16-22

Provérbios 20:4-6
Provérbios 20:7
Provérbios 20:8-10
Provérbios 20:11
Provérbios 20:12
Provérbios 20:13-15
Provérbios 20:16-18

Escala de Serviços
Neste Domingo, 27/07
¨Assessoria Culto:
Paulo Lôbo e Nelson.
¨Assessoria EBD:
Karina Mondiane.
¨Berçário 1:
Mariana.
¨Culto Infantil 4 a 7: Márcia e Rute,
Karina e Ana Elisa.
¨Culto Infantil 1 a 3: Rejaine, Viviane e André.
¨Diáconos:
Adalberto e Consuelo.
¨Informática:
Norton, Joseane e Mayara.
¨Introdução:
Márcia Timm e Paulo Tarso.
¨Motoristas:
Paulo Lôbo e Alessandro C.
¨Operador de Áudio: Álisson.
¨Recepção:
Gleslia P. e Angélica Freitas.
¨Segurança:
Deraldo, Elias Monteiro,
Alex Maracaipe e Rafael H.

No Próximo Domingo, 03/08

ATIVIDADES REGULARES

Sinval e Alex Pinheiro.
Maristela.
Neuzanira.
Tânia F. e Alessandra,
Karina e Ana Elisa.
Madalena, Barbara e Rejaine.
Edson F. e Raimunda.
Cláudio, Hélio e Ricardo.
Valdivino e Valdinar.
Samuel M. e Paulo José.
Jônatas.
Valmi Vieira e Nadir.
Sebastião Jr., Paulo Tarso,
Elias V. e Marcelo M.

• 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.

72% r e a l i za d o
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 EDITORAL
Os campos estão brancos para a ceifa!

“Levantai os vossos olhos e vede os campos brancos para a ceifa”. (João 4.35).
O imperativo de Jesus é para erguermos os olhos. A ênfase no texto é para fazermos isso
de uma vez. Não cabe como resposta a menor protelação, não podemos interpor ou nos
deter por qualquer motivo que nossa criatividade obstinada invente.
O nosso Senhor diz “Vede!” A ordem exige mais que uma olhadela, muito mais
que uma consideração benevolente de quem até aceita ofertar algo do que sobeja de
seus muitos interesses. É preciso se deter, contemplar, considerar para agir.
O verbo escolhido na língua original é o mesmo que João utilizou quando o
Espírito Santo nos diz em João 1:14 que o Verbo se fez carne, de forma que a glória Dele,
do Filho unigênito de Deus, foi vista em admiração no reconhecimento de que a plena
Verdade veio habitar entre nós.
Jesus nos diz que os campos estão brancos para a colheita. Mas por que nos
diz assim? No contexto de João 4 Jesus já havia se aproximado da samaritana para lhe
anunciar o evangelho. Ela estranhou a abordagem inicial, mas Ele dialogou trazendo-lhe
esperança, o Senhor iluminou sua alma de fé e agora, como resultado da semeadura, as
vidas para quem ela testemunhou do impacto da verdade que liberta, estão prontas a
receber a palavra da salvação. Não há campos maduros à espera da ceifa sem a plantação
da palavra em testemunho vivo do Cristo que liberta.
No Vale do Amanhecer passamos por todos esses estágios. Iniciamos com uma
grande Trans produzindo impacto do Evangelho, mas ainda não era tempo de colher.
Uma tenda de circo nos foi emprestada, porém os habitantes do Vale não a aceitaram, o
estranhamento cultural levantou-se como barreira.
O diálogo da esperança passou a romper o impedimento e a luz de Jesus brilhou
forte na conversão de vidas para o Senhor nosso Deus e a semeadura da fé tem produzido
o milagre de que Cristo nos fala: campos brancos prontos para a colheita.
Nós, como missionários, estamos alegres com os resultados da conversão,
libertação e consagração das vidas para Jesus, mas sabemos também que é tempo de
agir em prol da edificação da igreja.
Pr. Valdeir & Morgana Contaifer
(JMN E CBPC) - Projeto Vale do Amanhecer.

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

MEMBROS DO CONSELHO: a irmã Rosiléia
já está de posse do livro “Igreja Simples”.
Interessados devem procurá-la para adquirílo.

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.”

28-Segunda
29-Terça
30-Quarta
31-Quinta
01-Sexta
02-Sábado
03-Domingo

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

CORO FEMININO DO DF: hoje, às 15 h,
em nossa igreja, ensaio com todas as coristas
do DF. Trazer as 3 partituras, usadas nos anos
de 2011 a 2013. Logo após teremos nossa
comunhão; tragam lanche para todas.

100 %
do orçado

Sobradinho, 27 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

“Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em
Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária e até os confins da terra” . (Atos 1.8)

Oração de Intercessão
Canto Congregacional

“De Todas as Tribos” e “Centro da Tua Vontade”

Momento de Oração

Instrumental
Ministério de Comunicação
Instrumental

“E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e
então virá o fim.” (Salmo 33.12)

Oração de Intercessão pelo culto
Cântico
Oração
Participação Musical
Momento Missionário
Tema:
Divisa:

“As Boas Novas Anunciai - 541 HCC”
Visitantes, Bens e Vidas
Coro Masculino
“Em Campo com Cristo”
João 4:35b

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

1. Por Missões no Planalto Central, por mais igrejas.
2. Pelos Missionários do campo e por mais obreiros.
3. Pelo despertamento missionário nas igrejas.

Leitura Bíblica

Processional
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação
Prelúdio

Consagração de Dízimos e Ofertas
Momento de Intercessão Missionária
Mateus 28:16-20

DIRIGENTE: Partiram, pois, os onze discípulos para a Galiléia, para o monte onde Jesus lhes
designara.Quando o viram, o adoraram; mas alguns duvidaram.

“Impacto para a Nação”

1. Para que Deus abra as portas para o trabalho com as crianças no Vale do Amanhecer.
2. Para que Deus prepare e mande líderes para compor a equipe.
3. Por recursos para a reforma do prédio

Leitura Bíblica

Salmos 33:12

Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para sua
herança.

MULHERES: Aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e
na terra.

TODOS:

TODOS:

MULHERES: O Senhor olha lá do céu; vê todos os filhos dos homens;

Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do
Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho
mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Amém.

Consagração de Dízimos e Ofertas

“Consagração”

Oração
Mensagem

Pr. Washington Luiz da Silva

Hino Congregacional

“Por Ti, Darei a Minha Vida”

Por Ti, Jesus, me entrego e a mim mesmo eu nego, és a razão do meu viver.
Em ti eu encontro segurança, paz real e esperança. Muitos querendo a verdade encontrar
e se eu me calar quem irá falar? Se eu não for quem irá?
Usa-me, Senhor! Quero proclamar que és salvador e transformas vidas.
Acende em mim, Senhor, a chama que se esfriou, pois quero falar do teu amor.
Por Ti darei a minha vida. Pra Ti darei meu coração.
Seja na vida ou na morte quero servir-te, Senhor. Quero, ó Deus, falar do teu amor.
Por Ti darei a minha vida.

Oração
Poslúdio

Instrumental

TODOS:

Da sua morada observa todos os moradores da terra, aquele que forma o coração de
todos eles, que contempla todas as suas obras.

Cânticos
“Consagração” “ Fala e não Te Cales - 538 HCC”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil
(Crianças de 04 a 07 anos)
Cântico
“Só Jesus Cristo Salva - 542 HCC”
Participação Musical
Coro Masculino
Mensagem
Pr. Valdeir de Souza Contaifer
Hino Congregacional
“Nossa Gente que 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.
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?

Oração
Poslúdio

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.
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.

Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h

“De Todas as Tribos”

“As Boas Novas Anunciai - 541 HCC”

De todas as tribos, povos e raças muitos virão Te louvar.
De tantas culturas, línguas e nações no tempo e no espaço, virão Te adorar.
Bendito seja sempre o cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi.
Bendito seja o Teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui.

1- Povo de Deus, cumpri o vosso encargo
2- Oh, contemplai milhares que perecem,
de proclamar do nosso Deus o amor.
presos nas garras do pecado e mal,
Pois ele, compassivo, não deseja
sem que haja alguém que vá e lhes indique
a perdição do indigno pecador.
Cristo Jesus, Libertador real!
As boas novas anunciai.
Que Deus nos ama,
contentes proclamai.
4- Oh, consagrai os vossos bens e filhos
3- Anunciai bem alto, ao mundo inteiro,
pra difundir de Cristo a santa luz!
que o nosso Deus é Deus de eterno amor;
Com orações constantes, fervorosas,
que ele deixou as glórias infinitas
participai da causa de Jesus.
para salvar o mundo pecador.

Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão Te louvar.
Povo escolhido, Teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão Te adorar.
E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor.
Dons e talentos queremos consagrar e a vida no Teu altar pra Teu louvor.

“Impacto para a Nação”

“Centro da Tua Vontade”
1- Tudo que eu sou e quero ser, Senhor, é para o teu louvor.
Tu és minha prioridade ao me levantar.
Toda minha vida eu quero dedicar diante do teu altar.
Pois eu não consigo prosseguir sem tua luz.
2- Tu és meu Pai, Senhor. Minha fonte de amor.
Tua palavra me ensina a caminhar.
E mesmo no cair, tua mão me ergue sim.
É tua graça que sustenta o meu coração!
3- Quero viver nos teus planos, te conhecer mais e mais, ó Pai.
E viver no centro da tua vontade!
Revela-te a mim, pois quero ser um vaso moldado por tuas mãos,
que te serve e busca te agradar e seguir os teus caminhos, meu Pastor.

“Consagração”
Ao Rei dos reis consagro tudo o que sou.
De gratos louvores transborda o meu coração.
A minha vida eu entrego
nas tuas mãos, meu Senhor.
Pra te exaltar com todo o meu amor.
Eu te louvarei conforme a tua justiça,
e cantarei louvores, pois tu és altíssimo.

Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver.
Cantarei e contarei as tuas obras,
pois por tuas mãos foram criadas,
terra, céu e mar e todo ser que neles há.
Toda terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo,
pois tu és o Deus criador.
Toda terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo,
pois tu és o Deus criador.

A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus.
A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus.

Minha missão é impactar esta nação, pregando a todo homem o amor do meu Jesus.
O meu dever é ensinar o que Jesus mandou, por onde eu passar vou falar do seu amor.
Falar de Jesus é meu prazer, é o meu estilo de viver.
Cantar a beleza, a salvação do Criador. Ao ide de Cristo vou atender,
o seu chamado corresponder. É vocação essa mensagem anunciar.
Cristo! Verdade que Liberta. Cristo! Alegria e vida eterna.
Com minha vida vou impactar esta nação. (2 x)

“Consagração”
Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver.
Cantarei e contarei as tuas obras,
pois por tuas mãos foram criadas,
terra, céu e mar e todo ser que neles há.
Toda terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo,
pois tu és o Deus criador.
Toda terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo,
pois tu és o Deus criador.
A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus.
A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus.

Ao Rei dos reis consagro tudo o que sou.
De gratos louvores transborda o meu coração.
A minha vida eu entrego
nas tuas mãos, meu Senhor.
Pra te exaltar com todo o meu amor.
Eu te louvarei conforme a tua justiça,
e cantarei louvores, pois tu és altíssimo.

“Fala e não Te Cales - 538 HCC”
1- Quem irá nos campos trabalhar
e a semente santa semear?
Lembra-te de quem levou
uma cruz onde expirou!
Toma tua cruz também,
renuncia a tudo e vem,
segue o Mestre com fervor,
semeando sem temor.

“Por Ti, Darei a Minha Vida”
Por Ti, Jesus, me entrego e a mim mesmo eu nego, és a razão do meu viver.
Em ti eu encontro segurança, paz real e esperança. Muitos querendo a verdade encontrar
e se eu me calar quem irá falar? Se eu não for quem irá?
Usa-me, Senhor! Quero proclamar que és salvador e transformas vidas.
Acende em mim, Senhor, a chama que se esfriou, pois quero falar do teu amor.
Por Ti darei a minha vida. Pra Ti darei meu coração.
Seja na vida ou na morte quero servir-te, Senhor. Quero, ó Deus, falar do teu amor.
Por Ti darei a minha vida.

Fala, fala e não te cales,
2- A mensagem leva com amor
ergue a cruz da redenção.
às ovelhas que não têm pastor.
Cristo espera que tu fales
Eis as multidões sem luz,
ou as pedras clamarão!
perecendo sem Jesus!
Fala, fala e não te cales,
Fala a todos sem cessar,
deixa agora os teus temores.
pois o sol vai declinar;
Vai com fé aos pecadores,
mostra agora compaixão
proclamando a salvação!
e anuncia a salvação.

“Só Jeus Cristo Salva - 542 HCC”
1- Redentor só um existe
com poder pra nos salvar:
é Jesus, que do pecado
quer a todos libertar.
Através de Jesus Cristo
alcançamos o perdão;
pela graça somos salvos,
que bendita redenção!

2- Oh, que amor maravilhoso
Deus por nós já demonstrou!
Sendo ainda pecadores,
nossas culpas perdoou!
Por seu sangue Jesus Cristo
se tornou o Redentor.
Esperança para todos
é Jesus, o Salvador.

3-Vamos, crentes brasileiros,
nossas forças já somar,
para em toda a imensa Pátria
a verdade anunciar.
Nos sertões e nas cidades,
onde impera o erro vil,
proclamemos Jesus Cristo,
salvação para o Brasil.

Hoje o Senhor Jesus Cristo a todos estende a mão,
pois só Jesus Cristo salva e transforma o coração.

