
Sobradinho, 03 de agosto de 2014.

 PASTORAL
B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXIII - Nº31

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

Organizada no dia 8 de dezembro de 1959
PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

Pastor: Washington Luiz da Silva
Pastores Eméritos:

Alexandre Gonçalves da Silva (In Memorian)
Gerson Monteiro Camargo (In Memorian)

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - JULHO 2014

0 %
100 %

do orçado

Informativo

01 a 31/07

95%  rea l i za d o

COMPRA DO TERRENO: participe da com-
pra de um terreno para a igreja em Nova Coli-
na. 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: na próxima quarta-
feira teremos a presença do Missionário
Cristiano Barros, da tribo Kaioá.

CONGRESSO INFANTIL: no dia 13/09
ocorrerá em nossa igreja o congresso infantil para
crianças de 4 a 8 anos. Investimento: R$ 7,00
com direito a almoço, lanche e material. O
congresso ocorrerá durante a 55ªAssembléia da
UFMBDF em nossa igreja.”

ATENÇÃO MULHERES: já estão abertas as
inscrições para a 55ªAssembléia da UFMBDF;
aproveitem a promoção. Falar com a irmã
Rosiléia.

ANIVERSARIANTES: 04-Eufrosina Carvalho
Monte Negro, Helen e Thaís Chiloff
Gonçalves, Nathália Freitas Nascimento; 05-
Betânya Alves de Araújo Matos, Claudimar
Santana de Noronha, Letícia; 06- Anita Pereira
de Sousa da Silva, Gislaine Santana Santos;
07- Paulo de Souza Lôbo, Suely Santana de
Souza Nascimento; 08- Gabriela Nascimento
Correia; 09- Thiago Nascimento de Medeiros.
Casamento: 04-  Paulo e Tânia Lôbo. 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 à casa do
tesouro.”

CULTO ADM: ocorrerá no dia 17/08, às 10h25
a sessão da igreja.

BATISMOS: ocorrem no dia 17/08/14 os ba-
tismos. Os candidatos devem procurar o pas-
tor Washington Luiz.

IGREJA SIMPLES: adquira o seu livro “Igre-
ja Simples” com irmã Rosiléia.

É fascinante viver para Deus!

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

Escala de Serviços
Neste Domingo, 03/08 No Próximo Domingo, 10/08 ATIVIDADES REGULARES

EXPEDIENTE

• 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.

• 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

¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil  4 a 7:

¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Informática:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Operador de Áudio:
¨Recepção:
¨Segurança:

Sinval e Alessandro C.
Edina Gadelha.
Mariana.
Glaucia e Maria Clara,
Marinalva e Anna Júlia.
Rejaine, Fabíola e Mariana.
Deraldo e Maria Alves.
Valdivino A., Camylla e Mayara.
Magali Souza e Valmir.
Israel B. e Elias Vicente.
Álisson.
Tania Souza e Moacir Ferreira.
Izaque André, Eduardo A.,
Clesson e Paulo José.

Sinval e Alex Pinheiro.
Maristela.
Neuzanira.
Márcia e Rute,
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.

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.

04-Segunda
05-Terça
06-Quarta
07-Quinta
08-Sexta
09-Sábado
10-Domingo

II Crônicas 33:14-34:33
II Crônicas 35:1-36:23
Esdras 1:1-2:70
Esdras 3:1-4:24
Esdras 5:1-6:22
Esdras 7:1-8:20
Esdras 8:21-9:15

Romanos 16:8-27
I Coríntios 1:1-17
I Coríntios 1:18-2:5
I Coríntios 2:6-3:4
I Coríntios 3:5-23
I Coríntios 4:1-21
I Coríntios 5:1-13

Salmo 26:1-12
Salmo 27:1-6
Salmo 27:7-14
Salmo 28:1-9
Salmo 29:1-11
Salmo 30:1-12
Salmo 31:1-8

Provérbios 20:19
Provérbios 20:20-21
Provérbios 20:22-23
Provérbios 20:24-25
Provérbios 20:26-27
Provérbios 20:28-30
Provérbios 21:1-2

Não há nada mais fascinante do que viver exclusivamente para Deus, por meio
de Cristo Jesus, o Seu Filho. A vida de Jesus nos inspira o exemplo a ser seguido. As
suas palavras que nos orientam em todas as áreas de nossas vidas são fontes de autoridade
e por isso, dignas de toda aceitação. O que Jesus fez para nos atrair a Ele foi: feitos
prodigiosos, singulares, marcantes, tão sobrenaturais e tão humanos, ao mesmo tempo.

Jesus marcou a sua geração tão profundamente que a dividiu em dois tempos,
antes e depois dele. A Bíblia diz que “Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente”.
Significa que o seu poder e a sua graça por atrairem pessoas a si mesmas, continuam tão
presentes, como antes. Ele mesmo diz: “a todos atrairei a mim”.

Esse é Jesus, que tem marcado a vida de todas as pessoas que o confessam
como salvador e Senhor, e que têm a história de suas vidas alteradas, de tal forma, que
passam a existir um antes e um depois de Jesus. Todos que o conhecem e o professam
têm a plena certeza de que Jesus fez uma mudança radical em suas vidas.

Adolescentes, a nossa sociedade, a cultura, a escola, o teatro, os filmes, os
ensinos, as legalidades dos atos imorais, como o mundo inteiro, “estão imersos no
maligno”. Todos contribuem para negar e abolir a vida e os atos de Jesus, como “o
Salvador, que é Cristo, o Senhor”.

O plano maligno é desfazer qualquer ideia da confissão da fé em Cristo Jesus. E
isso passa pela mídia, livros e revistas, músicas que escarnecem o que Deus fez e o
próprio Deus. Pergunto: Como o adolescente pode responder a todas essas coisas e
permanecer firme com Cristo e com a igreja? O que você dirá, quando for pressionado
pelos amigos de escola, pelos vizinhos?

Para que você possa dar uma resposta firme à razão de sua fé, ser sal e luz no
mundo, lembre-se de que é hora de buscar ao Senhor, de recebê-lo como companheiro de
jugo e de aprender dele que é “manso e humilde de coração”.

De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva



Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental

Oração de Intercessão
Canto Congregacional “Ao que é Digno” e “Não há Deus Maior”
Momento de Oração

Participação Musical Naiara Farias
Leitura Bíblica Deuteronômio 7:6-9,11

Consagração de Dízimos e Ofertas “Consagração”
Oração
Hino Congregacional “Avivamento - 171 CC”
Mensagem Franquisnei Lopes da Costa
Hino Congregacional “Se Sofrimentos Eu Causei, Senhor - 280 HCC”

Oração
Poslúdio Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min Noite - 19h

Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental

Oração de Intercessão pelo culto
Cântico  “Eu Te Louvarei”
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Coro da Igreja
Leitura Bíblica  I Jo 5.19; Cl 4.5-6; I Pe 3.15; Jo 14.26; Gl 2.20

Momento de Intercessão

Cânticos “Ao Teu Dispor”  “Te Exaltamos” “Sonda-me, Usa-me”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 04 a 07 anos)
Participação Musical Coro da Igreja
Recitativo Bíblico Colossenses 2:6-7

Mensagem       “É Fascinante Viver para Deus” Pr. Washington Luiz da Silva
Hino Congregacional “Meu Senhor, Sou Teu - 361 HCC”

Oração
Poslúdio Instrumental

TODOS:

DIRIGENTE:

MULHERES:

SOLTEIROS:

TODOS:

Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus; o Senhor teu Deus te escolheu, a fim
de lhe seres o seu próprio povo, acima de todos os povos que há sobre a terra.

O Senhor não tomou prazer em vós nem vos escolheu porque fôsseis mais
numerosos do que todos os outros povos, pois éreis menos em número do que
qualquer povo;

Mas, porque o Senhor vos amou, e porque quis guardar o juramento que fizera a
vossos pais, foi que vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da
mão de Faraó, rei do Egito.

Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é que é Deus, o Deus fiel, que guarda o pacto
e a misericórdia, até mil gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos;

Guardarás, pois, os mandamentos, os estatutos e os preceitos que eu hoje te
ordeno, para os cumprires.

1. Pela restauração espiritual dos adolescentes da PIBS.
2. Pela restituição da alegria e do serviço para Deus.
3. Por um pastor de Jovens.

“Vós sois o sal da terra;  mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo?(...) Vós sois a
luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte;” (Mateus 5:13a,14)

1. Que Deus nos encha do prazer de sermos sal e luz.
2. Que o Espírito Santo nos ensine a andarmos com Cristo.
3. Que Deus nos levante para o serviço do seu Reino, com alegria.

“ Faze regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes no Sul.” (Salmos 126:4)

1- Se sofrimentos eu causei, Senhor;
Se o meu exemplo fez alguém cair;
se em teus caminhos eu não quis andar,
perdão, Senhor!

2- Se vão e fútil foi o meu falar;
se a meu irmão não demonstrei amor;
se ao sofredor não estendi a mão,
perdão, Senhor!

3- Se indiferente foi o meu viver;
tranqüilo, calmo, sem lutar por Ti,
devendo estar mui firme no labor,
perdão, Senhor!

4- Escuta, ó Deus, a minha petição,
e vem livrar-me de incertezas mil.
Transforma este pobre pecador.
Amém, Senhor!

“Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, arraigados e
edificados nele e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graças.”

1- Meu Senhor, sou teu, tua voz  ouvi,
a chamar-me com amor;
mas de ti mais perto eu almejo estar,
ó bendito Salvador!

Mais perto da tua cruz,
quero estar, ó Salvador!
Mais perto, para tua cruz,
leva-me, ó meu Senhor!

2- Bem contente está o meu coração
em servir-te sem temor.
Seguirei teus passos com retidão,
constrangido pelo amor.

3- Oh, que pura e santa alegria é
aos teus santos pés me achar,
e com viva e mui reverente fé
com o Salvador falar!

DIRIGENTE:

TODOS:

JUVENTUDE:

DIRIGENTE:

TODOS:

Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no Maligno.

“Por isso”, andai em sabedoria para com os que estão de fora, usando bem cada
oportunidade. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para
saberdes como deveis responder a cada um.

“E mais”, antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor; e estai sem-
pre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir
a razão da esperança que há em vós;

Mas o Ajudador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos
ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito.

 “Porque” já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em
mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no filho de Deus, o qual me
amou, e se entregou a si mesmo por mim.



“Ao que é Digno”

“Não há Deus Maior”

“Consagração”

“Avivamento - 171 CC”

Noite - 19hManhã - 10h25min
“Eu Te Louvarei”

“Ao Teu Dispor”

“Te Exaltamos, ó Cordeiro Santo”

“Sonda-me, Usa-me”

“Meu Senhor, Sou Teu - 361 HCC”

Ao que é digno de receber a glória,
ao que é digno de receber o louvor.
Ao que é digno de receber a glória,
ao que é digno de receber o louvor.

Levantemos nossas mãos e adoremos,
A  Jesus, Cordeiro de  Glória.
Exaltemos sua incomparável majestade,
ao que vive pra sempre,
ao grande Eu Sou. A Jesus!

Não há Deus maior, não há Deus melhor.
Não há Deus tão grande como nosso Deus.

Não há Deus maior, não há Deus melhor.
Não há Deus tão grande como nosso Deus.

Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas.
Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou.

Para Seu louvor. (4x)

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.

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.

4- Tudo, ó Cristo, a ti entrego;
Oh, eu sinto teu amor
Transformar a minha vida
E meu coração, Senhor!

3- Tudo, ó Cristo, a ti entrego,
Quero ser somente teu!
Tão submisso à tua vontade
Como os anjos lá no céu!

2- Tudo, ó Cristo, a ti entrego,
Corpo e alma, eis aqui!
Este mundo mau renego,
Ó Jesus, me aceita a mim!Tudo entregarei!

Tudo entregarei!
Sim, por ti, Jesus bendito,
Tudo deixarei!

1- Tudo, ó Cristo, a ti entrego;
Tudo, sim, por ti darei!
Resoluto, mas submisso,
Sempre, sempre, seguirei!

5- Tudo, ó Cristo, a ti entrego;
Oh, que gozo, meu Senhor!
Paz perfeita, paz completa!
Glória, glória ao Salvador!

Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus e declaramos as tuas maravilhas,
Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas.

Quem intentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir?
Quem poderá nos resistir, se a palavra de vitória já foi liberada a nós?

És Tu única razão da minha adoração ó, Jesus!
És Tu única esperança que anelo ter ó, Jesus!

Confiei em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado.
hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei.

Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus.
Em todo tempo te louva-rei, em todo tempo te adorarei.

Eu te louvarei, te glorificarei, Eu te louvarei, meu bom Jesus.

Sonda-me, Senhor e conhece-me, quebranta o meu coração.
Transforma-me conforme a Tua Palavra e enche-me, até que em mim se ache só a Ti,

Então, usa-me Senhor ! Usa-me!

Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas,
Como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo,

Eu quero ser usado da maneira que Te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar.
Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor! Usa-me!

Sonda-me! Quebranta-me!
Transforma-me! Enche-me!

E usa-me, Senhor!

Eis-me aqui, sou um servo ao Teu dispor.
Reina em mim, pra que o mundo possa ver

Tua luz em meio às trevas e tão grande salvação
que liberta o homem, traz a paz e dá perdão!

Quero falar da mudança que houve em mim.
Da nova vida que um dia alcancei.

Quero dar o meu melhor, Te agradar e Te servir,
em meus passos quero o Teu querer cumprir.

Eu quero ser usado, meu Senhor com tudo o que tenho e que sou.
Ser um vaso em Tuas mãos e canal do Teu amor,

instrumento vivo por onde quer que for.

1- Meu Senhor, sou teu, tua voz  ouvi,
a chamar-me com amor;
mas de ti mais perto eu almejo estar,
ó bendito Salvador!

Mais perto da tua cruz,
quero estar, ó Salvador!
Mais perto, para tua cruz,
leva-me, ó meu Senhor!

2- Bem contente está o meu coração
em servir-te sem temor.
Seguirei teus passos com retidão,
constrangido pelo amor.

3- Oh, que pura e santa alegria é
aos teus santos pés me achar,
e com viva e mui reverente fé
com o Salvador falar!


