Informativo
ANIVERSARIANTES: 17- Maria Augusta
Cezar dos Anjos, 18- Janaína de Sousa
Gusmão Braga; 20- Gleslia Pontes Delgado,
Humberto Silva Bertrand, José Ascendino dos
Santos Júnior, Márcio H. Muniz B. Júnior;
22- Heidyvan Fernandes Vieira; 23- Edna
Telma R. Anselmo. Parabéns!
GRUPO DE TRABALHO: o Pr. Washington
Luiz convoca todos os líderes do grupo de
trabalho para Conveção para reunião amanhã
dia 18/08, às 20h.
CORO FEMININO: hoje às 15h, último ensaio do coo feminino, com a entrega dos uniformes para as apresentações.
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.
BATISMOS: hoje à noite, teremos a realização dos batismos.
CULTO DE QUARTA-FEIRA: convidamos
os irmãos para o culto da próxima quartafeira, quando o irmão José M’Batche dará o
seu testemunho.
CESTA BÁSICA: o Ministério da Juventude
convida jovens e adolescentes para participarem da Cesta Básica, nas sextas-feiras, das
22h30 as 23h30.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

Neemias 12:27-13:31
Ester 1:1-3:15
Ester 4:1-7:10
Ester 8:1-10:3
Jó 1:1-3:26
Jó 4:1 - 7:21
Jó 8:1- 11:20

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;
Investimento: R$20,00. Falar com a irmã
Rosiléia.
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.
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.

I Coríntios 11:3-16
I Coríntios 11:17-34
I Coríntios 12:1-26
I Coríntios 12:27-13:13
I Coríntios 14:1-17
I Coríntios 14:18-40
I Coríntios 15:1-28

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

35:1-16
35:17-28
36:1-12
37:1-11
37:12-29
37:30-40
38:1-22

Provérbios 21:17-18
Provérbios 21:19-20
Provérbios 21:21-22
Provérbios 21:23-24
Provérbios 21:25-26
Provérbios 21:27
Provérbios 21:28-29

Escala de Serviços
Neste Domingo, 17/08

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

VIAGEM MISSIONÁRIA: Pr. Washington
Luiz viaja de férias, para um trabalho
missionário do Projeto Peru 20, nos dias 20/
08 a 02/09/14.

Leitura Bíblica da Semana
18-Segunda
19-Terça
20-Quarta
21-Quinta
22-Sexta
23-Sábado
24-Domingo

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

SALA DE COSTURA: as atividades da sala
de costura retornam nessa segunda-feira dia
18/08.

No Próximo Domingo, 24/08

¨Assessoria Culto:
Daniel F. e Clesson.
Valmi e Wellington S.
¨Assessoria EBD:
Andreia Santos.
Karina Mondianne.
¨Berçário 1:
Robertina.
Letícia.
¨Culto Infantil 4 a 7: Patrícia e Sarah,
Márcia e Rute,
Carol e Mariana.
Tânia e Alice.
¨Culto Infantil 1 a 3: Rejaine, Viviane e Madalena. Rejaine, Fabíola e André.
¨Diáconos:
Izaque e Norma Maria.
Queomides e Catarina.
¨Informática:
Norton, Joseane e Daniel.
Ricardo, Hélio e Mayara.
¨Introdução:
Angélica F. e Nadir.
Sebastião C. e Ana Freitas.
¨Motoristas:
Queomides e Nelson Santos. Paulo Lôbo e Alessandro C.
¨Operador de Áudio: Jônatas.
Álisson.
¨Recepção:
Paulo Tarso e Valdinar.
Elias M. e Gléslia P.
¨Segurança:
Marcos G., Hudson Teles e José Carlos, Israel e
Ricardo Valverde.
Jefhter.

Boletim Dominical

 EDITORIAL

Ano XXXIII - Nº33

SAUDADES...
[...] Temos saudades do que nos é valioso. Não temos saudades de uma doença.
Nem de uma provação esmagadora. Mas, o que nos é valioso? Do que temos saudades?
Os hebreus, no deserto, tinham saudades do Egito: “Nós nos lembramos dos peixes
que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos
porós, das cebolas e dos alhos” (Nm 11.5). Não era de graça. Pagavam caro pelas
cebolas e alhos: chicotadas nas costas. Mas seus corações estavam no Egito, então
romantizavam o passado, esquecendo-se de como fora ruim. Há cristão com saudades
do mundo. Queixam-se das provações que enfrentam na peregrinação por esta vida,
esquecidos que antes era pior. Ou se não era, o destino seria pior. Escravo não tem
futuro.
Saudades de Deus! Que bonito! Para quem ama a Deus, o melhor lugar do mundo
é a igreja. O melhor momento da vida é o culto. Não ir à igreja ou perder um culto traz um
vazio! Garret chamou a saudade de “gosto amargo de infelizes”. É frustrante: podemos
estar em qualquer lugar, mas se nosso coração é do Senhor, ficar longe de sua igreja, do
seu povo, do culto, é gosto amargo e infeliz.

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.

Saudades de Deus! Diz o hino 484, do Cantor Cristão: “Da linda pátria estou mui
longe/Triste eu estou/Eu tenho de Jesus saudades/Quando será que vou?”. Muitos
cristãos se apaixonaram pelo mundo e não têm saudades de Jesus e da linda pátria. Não
são mais peregrinos. Naturalizaram-se cidadãos do Mundo. Não cantam mais o Céu. O
coração não está lá. Não se tem saudade do que não se ama.

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.

Você tem saudades de Deus? Lembra-se dos bons momentos do passado e
sente falta deles? Estando longe, tem saudades da igreja? Ou tem saudades do mundo,
quando está na igreja? Saudades da casa de Deus ou do Egito?
Tenha saudades das boas experiências com Deus. Queira-as de volta. Busque-as.
(Pastoral escrita pelo Pr. Isaltino Gomes Coelho Filho 14.7.13,
disponível em: http://www.isaltino.com.br/2013/07/saudades/#more-3035)

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - AGOSTO 2014
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Sobradinho, 17 de agosto de 2014.

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional

Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação

Ministério de Comunicação

Prelúdio

Instrumental

“A benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim;renovam-se cada
manhã. Grande é a tua fidelidade.” (Lamentações 3.22-23)

Canticos

“Majestoso Rei” e “De Todas asTribos”

Oração
Leitura Bíblica

Lm 3:26; Ez 3:22-23; 11:19-20

DIRIGENTE: Bom é ter esperança, e aguardar em silêncio a salvação do Senhor.
TODOS:

TODOS:

Ministério de Comunicação
Instrumental

Oração de Intercessão pelo culto
Cânticos
Oração
Participação Musical
Interlúdio
Leitura Bíblica

“Tu és Bom” e “Vem, Esta é a Hora”
Visitantes, Bens e Vidas
Coro Feminino
Instrumental
Romanos 6:1-8

Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que abunde a graça?De modo
nenhum. Nós, que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele?

MULHERES: Ou, porventura, ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus fomos
batizados na sua morte?
TODOS:

Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi
ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em
novidade de vida.

E lhes darei um só coração, e porei dentro deles um novo espírito; e tirarei da sua
carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne,

PASTOR:

Porque, se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também
o seremos na semelhança da sua ressurreição;

Para que andem nos meus estatutos, e guardem as minhas ordenanças e as cumpram;
e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus.

HOMENS:

Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do
pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado.

TODOS:

Pois quem está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo,
cremos que também com ele viveremos.

Consagração de Dízimos e Ofertas

“Tu és Fiel Senhor - 25 HCC”

Oração

Oração
Celebração dos Batismos
Cânticos
“No Poder do Teu Amor” “Amor Maior”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil
(Crianças de 04 a 07 anos)
Participação Musical
Coro Feminino
Mensagem
Jane Farias Chagas Ferreira
Hino Congregacional
“Primeiro Amor”

EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA
1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação – Comissão auxiliar de Exame de Contas
2. Outros assuntos.
3. Parecer da Comissão de Membros.
4. Profissão de fé.

Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor.
Quero rever meus conceitos, valores eu quero reconstruir.
Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor.
Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor.
Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus.
Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus.

Leitura e Aprovação da Ata
ENCERRAMENTO
Hino Congregacional

“Igreja”

Oração
Poslúdio

Instrumental

“Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo,por quem
obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na
esperança da glória de Deus.” (Rm 5.1-2)

PASTOR:

E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: Levanta-te, e sai ao vale, e
ali falarei contigo.

MULHERES: Então me levantei, e saí ao vale; e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória
que vi junto ao rio Quebar; e caí com o rosto em terra.
HOMENS:

Processional
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação
Prelúdio

Instrumental

Oração
Recepção dos novos membros
Encerramento da Sessão
Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h

“Majestoso Rei”

“Tu és Bom”

Tu sabes, te amo.
Tu sabes, desejo conhecer-te mais.
Mais do que antes já fiz.
Meus lábios declaram palavras sinceras
Viverei pra Ti, eu me consagro a Ti.
Majestoso Rei, eu tenho um desejo
estar contigo, meu Senhor,
só contigo, meu Senhor
Cristo, és meu senhor e salvador
e pra sempre e sempre darei louvores a Ti.

“De Todas as Tribos”
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.
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.

“Tu és Fiel Senhor - 25 HCC”
1- Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste,
pleno poder aos teus filhos darás.
Nunca mudaste, tu nunca faltaste:
tal como eras, tu sempre serás.

2- Flores e frutos, montanhas e mares,
sol, lua, estrelas no céu a brilhar:
tudo criaste na terra e nos ares.
Todo o universo vem, pois, te louvar!
3- Pleno perdão tu dás, paz, segurança;
cada momento me guias, Senhor.
E, no porvir - oh, que doce esperança!
- desfrutarei do teu rico favor.

Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor,
dia após dia, com bênçãos sem fim.
Tua mercê me sustenta e me guarda;
tu és fiel, Senhor, fiel a mim.

“Igreja”
Estamos todos congregados aqui.
Certamente abençoados por Deus.
Há um clima, uma esfera de amor,
uma força que se move entre nós.

Senhor, Tu és bom,
Tua misericórdia é pra sempre!
Senhor, Tu és bom,
Tua misericórdia é pra sempre!
Todos os povos Te exaltarão
de geração em geração!

Te adorarei! Aleluia, aleluia!
Te adorarei por tudo o que És.
Te adorarei! Aleluia, aleluia!
Te adorarei por tudo o que És!
Deus é bom!
Deus é bom o tempo todo.
O tempo todo Deus é bom.

“Vem, Esta é a Hora”
Vem, esta é a hora da adoração, vem, dar a Ele teu coração.
Vem, assim como estás para adorar, vem, assim como estás diante do pai.
Vem.
Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará.
Mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá.

“No 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.

“Amor Maior”
Tua Santidade é grande, teu amor imensurável.
Tuas palavras, dentro em mim, me fazem ver que eu sou teu. (2x)
Te adorarei, te bendirei, és para mim Amor maior, és para mim amor melhor. (2x)
Em teus braços eu me aconchego Tua doce voz me leva a descansar.
Tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. (2x)
Amor maior não há. Amor melhor não há (4x)

Algo novo Deus está por fazer
com este povo a quem muito quer bem,
Seu Espírito ele vai derramar,
uma igreja forte edificar.

Pra louvor de tua glória, vem, Senhor tua história
escrever através de nossa vida.
Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos,
vem Senhor e reina hoje aqui.
Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor e reina hoje aqui.

“Primeiro Amor”
Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor.
Quero rever meus conceitos, valores eu quero reconstruir.
Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor.
Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor.
Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus.
Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus.

