Informativo
ANIVERSARIANTES: 10- Eni Ferreira
Ângelo, Marcelo Rodrigues Alves, Roberto
dos Santos Oliveira; 11- Luiz Cirqueira da
Silva, Luzia Farias Ferreira; 13- Elza Lima
André, Francisco de Assis Oliveira, Nelson
de Lima Silva; 15- Míria Nascimento Gomes;
16- Edi Djanira Carvalho Alves, Pedro Lucas
F. Menezes.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.”
MCA: a presidente da MCA convida as
mulheres da PIBS para sessão administrativa
hoje às 17h30.
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.
ENTREGA DAS CESTAS: o Ministério de
Ação Social convida a todos a participarem
do culto de entrega das cestas básicas feita
pela coordenação de beneficência na quintafeira dia 14/08, às 14h no colégio.
CULTO ADM: ocorrerá no próximo domingo
dia 17/08, às 10h25, a sessão da igreja.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

Esdras 10:1-1-44
Neemias 1:1-3:14
Neemias 3:15-5:13
Neemias 5:14-7:60
Neemias 7:61-9:21
Neemias 9:22-10:39
Neemias 11:1-12:26
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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;
A partir de hoje 10/08, as inscrições de 15,00
vão para R$20,00. Falar com a irmã Rosiléia.
REUNIÃO DO CPC: o Pr. Washington Luiz
convoca os membros do Conselho para a reunião plenária dia 13/08, das 20h45 às 22h, no
3º piso.
DVD - ENCONTRO DE QUARTETOS:
chegou o DVD do 12º Encontro de Quartetos
Masculinos com a participação de coristas da
PIBS. Adquira já o seu ao preço de R$25,00.
Encomendas com o irmão Hélio.

Coríntios 6:1-20
Coríntios 7:1-24
Coríntios 7:25-40
Coríntios 8:1-13
Coríntios 9:1-18
Coríntios 9:19-10:13
Coríntios 10:14-11:2

Salmo 31:9-18
Salmo 31:19-24
Salmo 32:1-11
Salmo 33:1-12
Salmo 33:13-22
Salmo 34:1-10
Salmo 34:11-22

Provérbios 21:3
Provérbios 21:4
Provérbios 21:5-7
Provérbios 21:8-10
Provérbios 21:11-12
Provérbios 21:13
Provérbios 21:14-16

Escala de Serviços
Neste Domingo, 10/08

No Próximo Domingo, 17/08

¨Assessoria Culto: Sinval e Alessandro C.
¨Assessoria EBD: Edina Gadelha.
¨Berçário 1:
Dinalva.
¨Culto Infantil 4 a 7:Glaucia e Maria Clara,
Marinalva e Anna Júlia.
¨Culto Infantil 1 a 3: Rejaine, Fabíola e Mariana.
¨Diáconos:
Deraldo e Maria Alves.
¨Informática:
Valdivino A., Camylla e Mayara.
¨Introdução:
Magali Souza e Valmi.
¨Motoristas:
Sinval e Elias Vicente.
¨Operador de Áudio: Álisson.
¨Recepção:
Tania S. e Moacir Ferreira.
¨Segurança:
Izaque André, Eduardo A.,
Clesson e Paulo José.

Valmi e Wellington S.
Andreia Santos.
Robertina.
Patrícia e Sarah,
Carol e Mariana.
Rejaine, Viviane e Madalena.
Izaque e Norma Maria.
Norton, Joseane e Daniel.
Sebastião C. e Ana Freitas.
Queomides e Nelson Santos.
Jônatas.
Paulo Tarso e Valdinar.
Marcos G., Hudson Teles e
Ricardo Valverde.

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.

15% r e a l i za d o
01 a 03/08
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 PASTORAL
Restauração da Autoridade Cristã

Li recentemente algo que fortaleceu o meu coração, com afirmações sobre vitórias
nas lutas, vencer o mal, progredir na vida espiritual, num momento único como esse em
que vivemos. Reporto-me a João quando escreve à Igreja de Éfeso dizendo-lhe: “Lembrate, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras”.
Lembrar é identificar o ponto da queda. Alguma coisa, alguma prática, algum
vacilo que está minando a comunhão com Jesus e a igreja. Lembrar-se de onde caiu é
olhar para o passado, para o que você foi e o que você é depois que perdeu a graça de
andar com Cristo. Lembrar é olhar para o tempo em que os cristãos viveram uma fé
intensa e não amaram a própria vida, aceitando, voluntariamente, sofrer por Cristo.
Restaurar a autoridade cristã é uma necessidade. Foi o que fez o filho pródigo.
Deu um passo determinante para a sua restauração da queda. Ele lembrou-se da casa de
seu Pai. Teve a lembrança das alegrias do passado e comparou com a sua tristeza presente.
Ao ver que tudo estava errado, ao descobrir que estava em decadência, surgiu
nele um coração quebrantado. Foi o passo para restaurar a autoridade. Jesus disse:
“arrepende-te”. É muito forte essa ordem para quem vive e acaricia o pecado. Restaurar
a autoridade começa com o arrependimento. Mudar o pensamento, o que não é
“metamorfose”, mas uma mudança que vem do coração.
Você quer dar um passo para a restauração da sua autoridade cristã? Se a sua
resposta é sim, então, comece por restaurar o seu viver no poder da fé. Só entendemos
a nossa autoridade cristã, quando cremos pela fé na revelação do poder Deus.
Depois, restaure o seu temor à Palavra. Deus faz um desafio. “Quem tem
ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas”. O coração de Deus diz
que devemos ser sensíveis ao que o Espírito Santo tem a dizer.
E mais, restaure a sua a sobriedade. “Sede sóbrios”. Por quê dessa enfática
advertência? O adversário não é correligionário! Ele é inimigo com poder de destruição.
Ele traga aos que dormem na fé, que descuidam com a Palavra. Somente os sóbrios lhe
resistirão.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - AGOSTO 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

ÁGAPE DE NATAL: o Ministério da Comunhão informa que o Ágape de Natal ocorrerá
no dia 20/12/14. Pede aos irmãos que priorizem
essa data e não marquem eventos pessoais.

Leitura Bíblica da Semana
11-Segunda
12-Terça
13-Quarta
14-Quinta
15-Sexta
16-Sábado
17-Domingo

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

JUNIORES: atenção pais, a EBD especial do
dia 17/08 (próximo domingo) será na sala dos
juniores, às 09h. O valor da moldura do quadro
ficou em R$17,00 devendo ser pago até hoje.
Maiores informações procurar a irmã Patrícia
Martins.

100 %
do orçado

Sobradinho, 10 de agosto de 2014.

ORDEM DOS CULTOS
Processional

Manhã - 10h25min

Noite - 19h
Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação

Ministério de Comunicação

Prelúdio

Instrumental

“ Digo a mim mesmo: a minha herança é o Senhor, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para
os que esperam nele, para quem o busca.” (Lamentações 3:24-25)

Oração de Intercessão
Canto Congregacional

“Quero o Salvador Comigo - 347 HCC” e
“Chuvas de Bênçãos 337 - HCC”

Leitura Bíblica
TODOS:

Is 48:17; Sl 27:1; Fp 4:4

Assim diz o Senhor, o teu redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu
Deus,que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deverás andar.

PAIS:

O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei? O Senhor é a força da
minha vida de quem terei medo?

TODOS:

Alegrai-vos sempre no Senhor; e digo outra vez: alegrai-vos.

Participação Musical

“Alto Preço”

Peça Teatral

“Quando Estou com meu Pai”

Mensagem

Pr. Washington Luiz da Silva
“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.

Oração de Intercessão pelo culto
Cântico
“Alegrei-me”
Oração
Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical
Marília Cardoso
Leitura Bíblica
Ef 6.12; I Pe 5.8,9; Jo 8.32; Ef 6.10;; I Jo 4
TODOS:

Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados,
contra as potestades, conta os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes
espirituais da iniquidade nas regiões celestes.

DIRIGENTE: Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o Diabo, anda em derredor, rugindo como
leão, e procurando a quem possa tragar;
ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo
entre os vossos irmãos no mundo.

TODOS:

“Juventude”, vós sois de Deus, e já os tendes vencido; porque maior é aquele que
está em vós do que aquele que está no mundo.

Momento de Intercessão
1. Pela restauração espiritual das nossas vidas.
2. Pelo reconhecimento da Bíblia como verdade que liberta.
3. Para que conservemos a nossa liberdade em Cristo.

Cânticos
“Correrei” “Marca de Cristo” “Aclame ao Senhor”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil
(Crianças de 04 a 07 anos)
Participação Musical
Marília Cardoso
Recitativo Bíblico
Apocalipse 2:5a
“Lembra-te, pois, donde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras;”

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.

Mensagem “Restaurando a Autoridade Cristã” Pr. Washington Luiz da Silva
Hino Congregacional
“Meu Senhor, Sou Teu -361 HCC”
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!

Oração
Poslúdio

Ministério de Comunicação
Instrumental

“E, aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra.”
(Mateus 28.18)

Oração

Hino Congregacional

Instrumental

JUVENTUDE: “Por isso”, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. “Como também”,
fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.

Alex Lima André

Consagração de Dízimos e Ofertas

Processional
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação
Prelúdio

Instrumental

Oração
Poslúdio

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!

Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h

“Quero o Salvador Comigo - 347 HCC”
1- Quero o Salvador comigo
e com ele vou andar.
Quero estar sempre ao seu lado,
Confiando no Senhor,
nos seus braços descansar.
Consolado em seu amor,
2- Quero o Salvador comigo,
seguirei no meu caminho,
pois tão fraca é minha fé.
sem tristeza e sem temor.
Dele tenho pronto auxílio
quando me vacila o pé.

3- Quero o Salvador comigo,
dia a dia em meu viver,
no trabalho ou no descanso,
na trsiteza ou no prazer.
4- Quero o Salvador comigo,
sábio guia e bom Pastor.
Estarei no céu com ele,
longe de perigo e dor.

1- Chuvas de bênçãos teremos,
é a promessa de Deus;
tempos benditos veremos,
chuvas mandadas dos céus.

2- Chuvas de bênçãos teremos,
vida de paz e perdão;
os pecadores por elas
graça dos céus obterão.

Chuvas de bênçãos,
chuvas de bênçãos dos céus;
gotas somente nós temos;
chuvas rogamos a Deus.

3- Chuvas de bênçãos teremos,
manda-nos já, ó Senhor;
que essa bendita promessa
venha trazer-nos vigor.

“Alto Preço”
Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão.
Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em Ti, Ele pensava em mim, pensava em nós.
E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui,
Que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor.
E por mais que as trevas militem e nos tentem separar,
Com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar.
E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor.
Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor.

“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.

“Alegrei-me”
É bom saber que Cristo está neste lugar. Pra transformar sua tristeza em alegria.
Pois o meu prazer é estar na lei do Senhor. E na sua lei meditar noite e dia.
Os que habitam em sua casa são bem-aventurados. Louvam-te perpetuamente.
Alegrei-me quando disseram:
vamos para a casa do Senhor. (2x)
Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus, ao seu lado, irmão.
Bem unidos, sem brechas, no mesmo amor transbordando da glória do Senhor.

“Correrei”
Poderoso, Deus de salvação,
quero estar em tua casa.
E com gratidão te adorarei.
Tua morte a vida me deu,
teu amor incomparável.
Não há outro que eu queira mais.

Correrei pra Te encontrar, Senhor.
Cantarei pra sempre o teu amor.
E com gratidão eu louvarei
Ao Deus que me amou.

Pois nada vai me separar
do teu amor Senhor!
Pois nada vai me separar do
teu amor Senhor!

“Marca de Cristo”
Nenhum só plano Teu, Senhor, deixará de se cumprir.
O que Tua palavra diz A respeito de mim, Jamais irá cair!
Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar
Nisto eu empenho a minha vida, nenhuma pedra vai clamar em meu lugar!
Eu tenho a marca de Cristo em mim, em meu coração está escrito Seu nome.
Seguir os Seus passos é o desejo meu e correspondendo ao chamado de Deus.
Eu tenho a marca de Cristo em mim, prossigo vencendo como Ele venceu.
Persigo o destino escrito pra mim de herdar o Seu reino
andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus.
Na minha fraqueza me fortaleci Na tua presença, Senhor.
Na tua palavra encontro poder Pra ser mais que vencedor.

“Aclame ao Senhor”
Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor.
Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor.
Com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre Te adorarei.
Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder, majestade e louvores ao Rei.
Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome.
Alegre te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre Te amarei.
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim.

“Meu Senhor, Sou Teu - 361 HCC”
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!

