Informativo
ANIVERSARIANTES: 21- Renata Matos,
Lucas Rocha da Silva; 24- Andréia Lima André
dos Santos; 26- Gidalthi de Alencar Júnio.
Casamento: 22- Marcelo e Elisa Alves.
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.”
REUNIÃO DO CPC: o Pr. Washington Luiz
convoca os membros do Conselho para a reunião plenária dia 25/09, às 20h, no 3º piso.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

na PIBS para estudarmos pontos do livro Igreja
ministérios, diáconos, professores de EBD,
diretoria, assessoria, pastor. Outros interessados,
inscrevam-se.
CULTO ADM: ocorrerá no próximo domingo
dia 28/09, às 10h25, a sessão da igreja.
ENSAIO: Ensaio geral para a Posse do Miterça-feira 23/09 às 20h. Todos os coristas e
participantes do Workshop estão convocados. Apanhar partitura e kits de ensaio com
Jane, Bruno ou Jessé.

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

Isaías:37:1-38:22
Isaías:39:1-41:16
Isaías:41:17-43:13
Isaías:43:14-45:10
Isaías:45:11-48:11
Isaías:48:12-50:11
Isaías:51:1-53:12

Gálatas 6:1-18
Efésios 1:1-23
Efésios 2:1-22
Efésios 3:1-21
Efésios 4:1-16
Efésios 4:17-32
Efésios 5:1-33

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

65:1-13
66:1-20
67:1-7
68:1-18
68:19-35
69:1-18
69:19-36

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

23:24
23:25-28
23:29-35
24:1-2
24:3-4
24:5-6
24:7

Escala de Serviços
Neste Domingo, 21/09
¨Assessoria Culto: Alessandro C. e Valmi Vieira.
¨Assessoria EBD: Karina Mondianne.
¨Berçário 1:
Letícia.
¨Culto Infantil 4 a 7:Patricia e Sarah,
Carol e Mariana.
¨Culto Infantil 1 a 3: André, Fabíola e Mariana.
¨Diáconos:
Joaquim e Áurea.
¨Informática:
Valdivino, Camylla e Cláudio.
¨Introdução:
Magali S. e Silvio Queiroz.
¨Motoristas:
Paulo Lôbo e Nelson Santos.
¨Operador de Áudio: Álisson.
¨Recepção:
Sebastião C. e Betânya.
¨Segurança:
Queomides, Wellington Sobral
e Didiêr Max.

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

Simples. Quem pode participar? Líderes de

nistro de Música Renan Hart. Hoje às 15h e
REUNIÃO: reunião do ministério de planejamento do ministério de música na próxima segunda-feira 22/09, às 20h. É importante a participação de todos. Pauta: Posse do Ministro
de Música.

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

LÍDERES: no dia 26/09 teremos um encontro

No Próximo Domingo, 28/09

ATIVIDADES REGULARES

Sinval Lima e Wellington S.
Maristela.
Robertina.
Marcia e Rute,
Tânia e Alice.
Fernanda, Viviane e Débora.
Edson F. e Consuelo.
Joseane, Mayara e Norton.
Valdivino e Valdinar.
Alex Pinheiro e Elias Vicente.
Jônatas.
Maria Clara e Márcia Timm.
Elisaldo, André Aguiar e
Marcelo Rodrigues.

• 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 - Nº37

O que significa...?
Todos os dias, nós encontramos pessoas, e também, nos deparamos em busca
de respostas sobre determinados assuntos. Tem gente que faz perguntas e está
preocupada com coisas tão irrelevantes ou tão sem fundamento que fica impossível de
responder qualquer coisa. Tem gente, que para ela a vida se resume em perguntas,
dúvidas e incertezas.
Graça a Deus, esse não é o nosso caso! Estamos bem direcionados e sabemos
para onde ir, o que pretendemos fazer, aonde queremos chegar e temos habilidades para
desenvolver o projeto de Deus para as nossas vidas e para a igreja, como corpo de
Cristo.
O projeto de Deus envolve duas situações importantes: a nossa vida pessoal
e a igreja, que á a nossa vida coletiva. Para realizarmos o trabalho proposto com eficiência,
queremos saber sobre o significado das coisas. Temos ouvido sobre Multiplicação,
Igreja Multiplicadora, Pequeno Grupo Multiplicador.
Os vocábulos dão indícios do que está sendo proposto. Para nós que temos
os ouvidos sensíveis à Palavra de Deus, logo deduzimos que estamos sendo desafiados
a projetar o reino dos céus, a pregar o evangelho, a termos um envolvimento com
pessoas não salvas, como fruto da nossa inserção na Grande Comissão.
O que significa: Pequeno Grupo Multiplicador? É a igreja se reunindo nas
casas, em pequenos grupos, para glorificar a Deus, fortalecer a fé e ensinar o evangelho
aos convidados. As igrejas que adotaram essa ferramenta de trabalho têm experimentado
um novo momento em suas vidas, de unidade, de relacionamentos mais firmes e de
crescimento.
O que significa: Cadeia de Relacionamentos discipuladores? Presos em quatro
paredes e uma grade na porta, essa não é a ideia! Porém, presos uns aos outros como
em Atos 2.46 faz todo o sentido. Somos desafiados a pertencer a um PGM, a discipular
um novo crente, a desenvolvermos relacionamentos profundos, com os nossos irmãos.
O que significa: Priorizar a Grande Comissão? Tente responder.
Nós recebemos uma missão do Senhor Jesus e Ele foi claro no que disse.
Temos o dever de fazer o maior número de discípulos, em todas as partes, até que Ele
volte. Para nos ajudar na realização desse trabalho, o próprio Espírito Santo está movendo
a sua igreja para o exercício da Grande Comissão.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva
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Sobradinho, 21 de setembro de 2014.

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação

Instrumental
Ministério de Comunicação

Prelúdio

Instrumental

“Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos
pecadores.” (Romanos 5.8)

Cânticos
Momento de Oração

“Cantarei Teu Amor” e “Digno é o Senhor”

1. Gratidão a Deus pela realização da CBDF.
2. Pela eleição do Brasil.
3. Por uma Igreja Multiplicadora.

Participação Musical
Recitativo Bíblico

Marília Cardoso
II Co 5:14-21

DIRIGENTE: Porque o amor de Cristo nos constrange... E ele morreu por todos, para que os que
vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.

Processional
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação
Prelúdio

Se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo
se fez novo.

JUVENTUDE: Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo,
e nos deu o ministério da reconciliação; isto é, Deus estava em Cristo reconciliando
consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados; e pôs em nós a palavra da
reconciliação.
TODOS:

De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo... Rogamo-vos, pois, da parte
de Cristo, que vos reconcilieis com Deus.

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração
Mensagem
Hino Congregacional

“Cristo Amado - 497 HCC”

Oração de Intercessão pelo culto
Cânticos
“A Deus demos Glória - 228 HCC”
Oração
Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical
Coro Jovem
Momento Missionário
Tema:
“Multiplicar - fazendo discípulos e plantando igrejas.”
Divisa:
Atos 5:42
“E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar, de anunciar Jesus, o Cristo.”

Apresentação
Compreendendo os ícones da campanha
Música da Campanha
“Multiplicar”
Momento de Intercessão Missionária
1. Pela visão da igreja multiplicadora para que seja eficaz e permanente.
2. Pela multiplicação de discípulos.
3. Pela multiplicação de líderes.

Eis-me aqui, outra vez diante de Ti abro o meu coração.
Meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim.
És fiel Senhor e dizes palavras de amor e esperanças sem fim.
Ao sentir teu toque por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar.
Eu venho me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso,
Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso...

Oração
Poslúdio

Cânticos
“Eu me Alegro em Ti” e “Quão Grande é o Meu Deus”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil
(Crianças de 04 a 07 anos)
Participação Musical
Coro Jovem
Texto Bíblico
II Co 5:14-21
DIRIGENTE: Porque o amor de Cristo nos constrange... E ele morreu por todos, para que os que
vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
MULHERES: Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e, ainda que
também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo.
TODOS:

Pr. Robério Soares
“Me Derramar”

Instrumental

Ministério de Comunicação
Instrumental

“... conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens; mas, a Deus já somos
manifestos, e espero que também nas vossas consciências sejais manifestos.” (II Co 5.11)

MULHERES: Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e, ainda que
também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo.
TODOS:

Instrumental

Se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo
se fez novo.

JUVENTUDE: Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo,
e nos deu o ministério da reconciliação; isto é, Deus estava em Cristo reconciliando
consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados; e pôs em nós a palavra da
reconciliação.
TODOS:

De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo... Rogamo-vos, pois, da parte
de Cristo, que vos reconcilieis com Deus.

Mensagem
“Ser canal da graça de Deus”
Hino Congregacional
Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“É Tua Graça”
Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h

“Cantarei Teu Amor”

“A Deus Demos Glória - 228 HCC”

Dos montes corre para o mar Teu rio de amor por mim.
Eu abrirei meu coração deixando a tua cura entrar.
Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos.
O Teu amor me alcança e me faz louvar-Te.
Cantarei Teu amor pra sempre! (4x)
Meu coração exulta, de alegria eu canto.
Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a Tua alegria.
“Digno és de Glória”
Digno és de Glória e louvores,
levantamos nossas mãos,
(2x)
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.

1- A Deus demos glória, com grande fervor;
seu Filho bendito por nós todos deu.
A graça concede a qualquer pecador,
abrindo-lhe a porta de entrada no céu.

2- Oh, graça real! foi assim que Jesus,
morrendo, seu sangue por nós derramou.
Herança nos céus, com os santos em luz,
comprou-nos Jesus, pois o preço pagou.

Exultai! Exultai! Vinde todos louvar
a Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor.
A Deus demos glória, porquanto do céu
seu Filho bendito por nós todos deu.

3- A crer nos convida tal prova de amor
nos merecimentos do Filho de Deus.
E quem, pois, confia em Jesus, Salvador,
vai vê-lo exaltado na glória dos céus.

“Multiplicar”
Se sou a igreja a caminhar
ser relevante é o meu dever
abrir meus olhos para ver
a necessidade de milhões
e o clamor dos corações
farão cada joelho se dobrar.

Das verdes matas do Amapá,
aos pampas do Rio Grande
se ouvirá proclamar.
Em Salvador e Cuiabá,
Rio de Janeiro e Belém verá
o amor de Deus multiplicar.

Multiplicar é orar
pelo povo do meu País e o
levantar com esperança e fé.
Multiplicar é falar o que
todo o evangelho já diz
“Que só em Cristo há
para todos Salvação!”

“Cristo Amado - 497 HCC”

1- Cristo amado, sei que na força do mal
tu, meu Mestre, sempre serás protetor.
Tu me guardas, dando-me paz divinal.
Eu contigo sempre serei vencedor.

2- Que alegria tenho no meu Salvador!
Tenho graça, vida e amor paternal.
Tudo posso, tudo, por ti, meu Senhor;
deste mundo sou vencedor afinal.

Cristo, Mestre,
sei que contigo sou vencedor.
Dá-me graça,
dá-me do teu poder, Redentor!

3- Oh, que bênção ter a certeza do bem,
ter na vida paz e perdão do Senhor!
Vivo alegre, busco essa pátria de além,
onde reina Cristo Jesus, Rei de amor.

Se sou a igreja a caminhar
ser relevante é o meu dever
abrir meus olhos para ver
Plantar igrejas onde quer
que eu vá o amor
de Deus multiplicar!

“Eu Me Alegro em Ti”

“Me Derramar”
Eis-me aqui, outra vez
diante de Ti abro o meu coração.
Meu clamor, tu escutas
e fazes cair as barreiras em mim.
És fiel Senhor, e dizes palavras de amor
e esperanças sem fim.
Ao sentir teu toque Por tua bondade libertas meu ser
No calor deste lugar.
Eu venho me derramar, dizer que te amo
Me derramar, dizer te preciso,
Me derramar, dizer que sou grato
Me derramar, dizer que és formoso...

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:

“Quão Grande é o meu Deus”
Com esplendor de um rei. Em majestade e luz
Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar.
Ele é a própria luz. E as trevas vão fugir.
Tremer com Sua voz, tremer com Sua voz.

Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos.
O começo e o fim, o começo e o fim.
Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai.
Cordeiro e leão, cordeiro e leão.

Quão grande é o meu Deus.
Cantarei quão grande é o meu Deus
E todos hão de ver quão grande é o meu Deus.

Sobre todo nome é o teu.
Tu és digno do louvor,
eu cantarei quão grande
é o meu Deus. É o meu Deus.

“É Tua Graça”
É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida.
Por teu sangue tenho acesso a tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus.
Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta.
Favor imerecido, do céu, do céu pra mim.

