
Sobradinho, 07 de setembro de 2014.

 PASTORAL
B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXIII - Nº35

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 - AGOSTO 2014
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01 a 31/08

100%  rea l i za d o

CBDF: nos dias 18, 19 e 20 ocorrerá na PIBS

a Assembléia da Convenção. Os interessados

em participar, devem se inscrever. Procure a

secretaria.

ÁGAPE DE NATAL: o Ministério da Comu-

nhão informa que o Ágape de Natal ocorrerá

no dia 20/12/14. Pede aos irmãos que priorizem

essa data e não marquem eventos pessoais.

PERU 20: os voluntários que desejam

participar do Projeto Peru 20 em janeiro de

2015, devem falar com o Pr. Washington.

ANIVERSARIANTES: 07 Geny Dourado
Ildefonso, Nelita Pereira Guerra, Maria das
Graças Silvino de Souza; 08- Pr.Carlos Ferreira
da Silva; 09- Adriana Barros Leite; 10- Wesley
Oliveira Santos; 11- Valdenora Maria de Sousa
Pereira; 12- Helma de Sousa Almeida de
Oliveira. 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.”

UFMBDF: no dia 13/09 ocorrerá na PIBS a
Assembléia da UFMBDF.

Compartilhando uma Visão

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 07/09 No Próximo Domingo, 14/09 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.

¨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:

Paulo Lôbo e Nelson.
Edina Gadelha.
Dinalva.
Tania F. e Alessandra,
Karina e Ana Elisa.
Débora, Fabíola e Emília.
Izaque e Ivone Naves.
Daniel, Joseane e Ricardo.
Peterson Guedes e Telma G.
Samuel M. e Alessandro C.
Álisson.
Moacir Santos e Welida N.
Daniel N., Leonardo Paixão
Fernando B. e Wallace.

Sinval Lima e Alex Pinheiro.
Andreia Santos.
Robertina.
Glaucia e Maria Clara,
Marinalva e Anna Júlia.
Fernanda, Madalena e Barbara.
Adalberto e Edi Alves.
Helio, Ricardo e Norton.
Eduardo Aguiar e Carolina E.
Queomides e Paulo José.
Jônatas.
Gleslia P. e Tânia Souza.
Sebastião C., Ariovaldo e
Nelson.

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.

• 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

08-Segunda
09-Terça
10-Quarta
11- Quinta
12- Sexta
13- Sábado
14- Domingo

Provérbios 22:24-25
Provérbios 22:26-27
Provérbios 22:28-29
Provérbios 23:1-3
Provérbios 23:4-5
Provérbios 23:6-8
Provérbios 23:9-11

Cantares: 5:1-8:14
Isaías:1:1-2:22
Isaías:3:1-5:30
Isaías:6:1-7:25
Isaías:8:1-9:21
Isaías:10:1-11:16
Isaías:12:1-14:32

Salmo 51:1-19
Salmo 52:1-9
Salmo 53:1-6
Salmo 54:1-7
Salmo 55:1-23
Salmo 56:1-13
Salmo 57:1-11

II Coríntios 9:1-15
II Coríntios 10:1-18
II Coríntios 11:1-15
II Coríntios 11:16-33
II Coríntios 12:1-10
II Coríntios 12:11-21
II Coríntios 13:1-14

Agradeço a Deus e a PIBS a oportunidade que tive para realizar uma viagem
missionária, para um país, onde apenas 15% da população conhece o evangelho. O
desafio do discipulado é enorme. Fui até lá, motivado pela visão que Deus deu ao pr.
Maurício Tejada. Fiquei impactado com a mobilização para evangelizar o país.

São muitas as pessoas que estão envolvidas: motociclistas, pastores, bancários,
professores, médicos, dentistas, enfermeiros, engenheiros, empresários, cabelereiros,
estudantes, dona de casa e tantos outros. Diante do imenso desafio a ser vencido, eu os
vi como pássaros gorjeando num imenso universo.

A visão é de que em vinte anos, a Igreja Peruana chegue a todos os distritos
com a mensagem do evangelho. O numero vinte é a nota máxima do país, assim como é
para nós, a nota dez. Sendo vinte, o máximo, significa que pretendem um Perú vivo,
estratégico, íntegro, novo, transformado em um Perú evangelizado.

A missão do projeto é apoiar a obra batista no Perú, com a pregação do
evangelho, formando discípulos, formando líderes. O que vi no Perú? Vi um envolvimento
dos crentes com a obra de Deus e com eles mesmos. Senti que há um amor diferente e de
cuidado.

Presenciei uma dinâmica de agregar pessoas. Um interesse pela oração.
Presenciei um grande serviço do ensino do evangelho; pareceu-me, literalmente, Paulo
dizendo: “Aconselhando e ensinando todo homem com toda a sabedoria, para que
apresentemos todo homem perfeito em Cristo”.

Presenciei que o Espírito Santo tem a direção para as mudanças do trabalho e
para o coração das pessoas que estão recebendo a palavra. Não tive dúvidas de que o
mover dos peruanos é obra de Deus.

Qual é o meu objetivo? Ampliar a nossa visão missionária e personalizar aquilo
que podemos fazer, enquanto igreja.

O projeto Peru 20 pode ser o nosso mais novo propósito e três coisas nós
poderemos fazer: apoiar financeiramente o missionário; apoiar financeiramente o projeto
Perú 20; apoiar com a presença dos voluntários, indo e participando, em tempo ou fora
de tempo.

Que sejam assim, pelo Senhor de missões!

De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

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!



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

Cânticos   “Mostrar na Cidade o Amor de Jesus” e  “O Estandarte - 456 CC”

Momento de Oração

Participação Musical Alex Lima

Leitura Bíblica II Co 5:14-21

Consagração de Dízimos e Ofertas “Ide e Pregai”
Oração
Mensagem         “Compartilhando uma visão” Pr. Washington Luiz da Silva
Hino Congregacional “Levanta a Tua Voz e Anuncia”

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
Cânticos  “Ao Teu Dispor”
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Naiara Farias
Momento Missionário
Tema: “Multiplicar - fazendo discípulos e plantando igrejas.”
Divisa: Atos 5:42

Música da Campanha “Multiplicar”
Momento de Intercessão Missionária

Cânticos  “Poder para Testemunhar”  “Eis Multidões - 528 HCC”  e
“Tua Voz Escuto a Convocar-me  - 478 HCC”

Oração de Dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 04 a 07 anos)
Texto Bíblico II Co 5:14-21
Mensagem Pr. Washigton Luiz da Silva
Hino Congregacional “Sonda-me, Usa-me”

Oração
Poslúdio Instrumental

“Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as
transgressões dos homens; e nos encarregou da mensagem da reconciliação.” (II Co 5:19)

“Mas recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós; e sereis minhas testemunhas,
tanto em  Jerusalém  como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. (Atos 1.8)

1. Para que sempre nossa mente esteja voltada para Missões em nossa Pátria.
2. Que a PIBS multiplique os recursos para evangelização do Brasil.
3. Para que de Norte a Sul o Brasil seja alcançado para Cristo.

“E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar, de anunciar Jesus, o Cristo.”

1. Pelo despertamento missionário nas igrejas.
2. Pelos missionários do campo e por mais obreiros.
3. Pelos índios Ticunas.

DIRIGENTE:

MULHERES:

TODOS:

JUVENTUDE:

TODOS:

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.

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 conhe-
cemos deste modo.

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

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.

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

3- Bens e vidas colocados
no altar do Salvador,
por Jesus multiplicados,
serão bênçãos do amor.

Levanta a tua voz e anuncia
a mensagem do perdão;
compartilha com alegria:
Cristo salva e dá paz ao coração.

2- Para o mundo triste e aflito
levantemos nossa voz
por Jesus Senhor bendito,
que na cruz sofreu por nós.

1- O clamor de um mundo novo
cresce em nossa direção;
é a voz do nosso povo
sem a paz no coração.

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!

1- Tua voz escuto a convocar-me;
pronto estou e vou te obedecer.
Nesta senda vou seguir teus passos,
mesmo que eu precise padecer.

O que sou e tudo o que possuo
eu entrego para te servir.
Quero ser um instrumento usado por Ti.
Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui.

2- Minha vida quebra, molda e usa.
Quero ser um vaso em tuas mãos.
Que também eu seja como espelho,
refletindo sempre o teu padrão.



“Ao Teu Dispor”

“Poder para Testemunhar”

“Multiplicar”

“Eis Multidões - 528 HCC”

“Mostrar na Cidade o Amor de Jesus”

“O Estandarte - 456 CC”

“Ide e Pregai”

“Levanta a Tua Voz e Anucia ”

Noite - 19hManhã - 10h25min

Tempo de Despertamento, tempo de Proclamação,
a minha cidade é o alvo de Deus, minha Jerusalém.
Sejamos Igreja presente, levando com fé a missão
de anunciar Jesus Cristo: eterna Salvação.

Ideal que desperta esperança
a brilhar o sinal de uma cruz.
Vamos juntos fazer diferença
e mostrar na cidade o amor de Jesus.  
 

Candangos e brasilienses, goianos, mineiros também 
esperam por nós missionários aqui no Cerrado.
Sejamos Igreja presente, em santidade e ação
levando o evangelho de Cristo ao Planalto Central. 

Vamos juntos fazer diferença
E mostrar à Brasília o amor de Jesus.

1- O estandarte desta igreja
Levantemos sem temor!
Ela é a muito amada esposa
Do bendito Salvador.
É Jesus o comandante
Verdadeiro, que a conduz.
Somos nós os seus soldados,
Nesta igreja de Jesus.

2- Ó igreja, dediquemos
Nossos corpos ao Senhor!
Não devemos ser escravos
Do sagaz enganador.
As riquezas são-nos dadas
Pela terna mão real,
E o Senhor do céu observa
Se fazemos bem ou mal.

3- Graça e glória a ti pertencem,
Ó esposa do Senhor!
Sê então um instrumento
De salvar o pecador;
Pois até os fins do mundo
Cristo mesmo reinará,
E o domínio do evangelho
Toda a terra abrangerá.

Resolutos, avançai, Trabalhando por Jesus! O Estandarte levantai, Espalhando a sua luz!

Para que o mundo creia, ide e pregai a Cristo; só nele há perdão, só nele há poder,
para que o mundo creia em Deus.

2- Ide e pregai, em nome do Senhor Jesus;
Secai os olhos, consolai, que o mundo triste está.
Ide e restaurai o homem aflito e sofredor;
Seu fardo Deus aliviará, Sua graça bastará.

1- Ide e pregai, em nome do Senhor Jesus;
Erguei os olhos para ver que é tempo de ceifar.
Ide e confiai que Deus sempre cumpre o que nos diz
e em toda circunstância, graça e força vos dará.

3- Bens e vidas colocados
no altar do Salvador,
por Jesus multiplicados,
serão bênçãos do amor.

Levanta a tua voz e anuncia
a mensagem do perdão;
compartilha com alegria:
Cristo salva e dá paz ao coração.

2- Para o mundo triste e aflito
levantemos nossa voz
por Jesus Senhor bendito,
que na cruz sofreu por nós.

1- O clamor de um mundo novo
cresce em nossa direção;
é a voz do nosso povo
sem a paz no coração.

A toda nação, povo, tribo e lugar
de Cristo Jesus é preciso falar.
O Espírito Santo agindo em nós
nos dá o poder para testemunhar.

Tudo o que sou é pra Teu louvor.
Usa-me com Teu poder.
No meu viver testemunha serei
da cruz de Jesus, o Senhor.
Não importa aonde for
falarei do Teu grande amor.
Eis-me aqui!

Por onde eu for falarei do amor,
da graça, da cruz, do poder de Jesus.
E todos os povos O exaltarão
cumprindo o chamado da grande missão.

Quebranta-me, Senhor.
Enche-me, Senhor.
Envia-me, Senhor.
Usa-me, Senhor!

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.

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.

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!

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

Eis-me aqui, sou um servo a 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. (3x)

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.
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.

1- Eis multidões que, em trevas tão medonhas,
vivem perdidas, sem o Salvador!
Quem lhes irá as novas proclamando,
que Deus, em Cristo, salva o pecador?

Todo o poder o Pai me deu,
na terra, bem assim no céu.
Ide, pois, anunciar o evangelho,
e sempre eu estou convosco!

2- Portas abertas, eis por todo o mundo;
tempo de ceifa agora aproveitai.
Servos de Cristo, uni as vossas forças,
da escravidão os povos libertai.

3- "Oh, vinde a mim!" -  a voz divina clama.
Ide, clamai em nome de Jesus,
que, pra salvar-nos do castigo eterno,
seu sangue derramou por nós na cruz.

4- Ó Deus, apressa o dia tão glorioso,
em que os remidos todos se unirão
e em grande coro, santo, jubiloso,
pra todo sempre glória a ti darão.


