Informativo
ANIVERSARIANTES: 14- Jaci Rocha
Ribeiro, Rejaine Farias da Silva, Loyanne da
Silva Portilho; 15- Naiara Pinheiro da Silva,
Paulo Cesar de Oliveira, Gláucia de Souza
Almeida de Oliveira; 18- Azeneth Santos
Montes, Lenira Pedro R. dos Santos; 19Elaine Santana do Nascimento; Didiêr Max
Nogueira; 20- Amanda Guimarães de
Carvalho. 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.”
HOMENS CANTORES DO PLANALTO:
ensaio hoje, às 15h em nosso templo. Trazer
todas as partituras e lanche para os nossos
irmãos de outras igrejas.
LÍDERES: no dia 26/09 teremos um encontro
na PIBS para estudarmos pontos do livro Igreja
Simples. Quem pode participar? Líderes de
ministérios, diáconos, professores de EBD,
diretoria, assessoria, pastor. Outros
interessados inscreva-se.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

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.
PERU 20: os voluntários que desejam
participar do Projeto Peru 20 em janeiro de
2015, devem falar com o Pr. Washington.
AGRADECIMENTO: Irmã Elza e família
agradecem a toda a igreja pela participação no
grande momento para a família que foi o
casamento da Betânya e Sebastião.

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
15-Segunda
16-Terça
17-Quarta
18- Quinta
19- Sexta
20- Sábado
21- Domingo

Isaías:15:1-18:7
Isaías:19:1-21:27
Isaías:22:1-24:23
Isaías:25:1-28:13
Isaías:28:14-30:11
Isaías:30:12-33:12
Isaías:33:13-36:22

Gálatas 1:1-24
Gálatas 2:1-16
Gálatas 2:17-3:9
Gálatas 3:10-22
Gálatas 3:23-4:31
Gálatas 5:1-12
Gálatas 5:13-26

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

58:1-11
59:1-17
60:1-12
61:1-8
62:1-12
63:1-11
64:1-10

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

23:12
23:13-14
23:15-16
23:17-18
23:19-21
23:22
23:23

Escala de Serviços
Neste Domingo, 14/09

No Próximo Domingo, 21/09

¨Assessoria Culto:
Sinval Lima e Alex Pinheiro.
¨Assessoria EBD:
Andreia Santos.
¨Berçário 1:
Robertina.
¨Culto Infantil 4 a 7: Glaucia e Maria Clara,
Marinalva e Anna Júlia.
¨Culto Infantil 1 a 3: Fernanda, Madalena e Barbara.
¨Diáconos:
Adalberto e Edi Alves.
¨Informática:
Helio, Ricardo e Norton.
¨Introdução:
Eduardo Aguiar e Carolina E.
¨Motoristas:
Queomides e Paulo José.
¨Operador de Áudio: Jônatas.
¨Recepção:
Gleslia P. e Tânia Souza.
¨Segurança:
Sebastião C., Ariovaldo e
Nelson.

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

CBDF: nos dias 18, 19 e 20 ocorrerá na PIBS
a Assembléia da Convenção. Os interessados
em participar, devem se inscrever. Procure a
secretaria para maiores informações.

Alessandro C. e Valmi Vieira.
Karina Mondianne.
Letícia.
Patricia e Sarah,
Carol e Mariana.
André, Fabíola e Mariana.
Joaquim e Áurea.
Valdivino, Camylla e Cláudio.
Magali S. e Silvio Queiroz.
Paulo Lôbo e Nelson Santos.
Álisson.
Sebastião C. e Betânya.
Queomides, Wellington Sobral
e Didiêr Max.

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.

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

Boletim Dominical

 PASTORAL

Ano XXXIII - Nº36

Multiplicação, por quê?
Somos desafiados a multiplicar, fazendo discípulos e plantando igrejas. Significa
dizer que é o evangelho para cada pessoa e uma igreja para cada comunidade. Expandir
o evangelho é projetar o reino de Deus. O que há de novo nessa questão? Absolutamente
nada! “Não há nada novo debaixo do sol”. A questão é: a igreja tem envidados esforços,
em grande quantidade, mas uma porcentagem maior, dentro de suas quatro paredes.
Dentre os investimentos, estão os princípios da multiplicação que geram os
frutos pedidos por Jesus, para os que são varas ligadas à videira. O crescimento de uma
igreja não ocorre por acaso. É fruto de trabalho persistente e determinado. É resultado de
relacionamentos saudáveis estabelecidos entre o salvo e o não salvo.
Multiplicar é um trabalho exigente. São duas coisas que me parecem não soar
bem ao ser humano: ser exigido e ter que trabalhar. Somente uma compreensão espiritual
das santas compensações da multiplicação, pode levar os discípulos de Cristo a um
grande movimento de salvação de pessoas.
Na última década, vimos líderes de igrejas correndo em busca de modelos de
igrejas que crescem. O sonho e as projeções do crescimento eram assustadores; igrejas
estavam inseridas em comunidades, cuja população, era menor que a declaração
“profética” do crescimento anunciado.
A Igreja Multiplicadora não nasce de um modelo, mas de uma visão bíblica, que
olha esse momento de desolação, de total depravação do ser humano, sem esperança,
sem Cristo e sem salvação, como uma grande oportunidade. Os discípulos de Cristo têm
a incumbência de proclamar as Boas Novas que é o poder de mudar. Portanto, esse
tempo é nosso!
Multiplicação, por quê? Porque é ordem do Senhor Jesus. Ele disse: “Indo,
fazei discípulos”. Não é bíblico que a igreja não multiplique. A estagnação é característica
de máquinas, carros, locomotivas, aeronaves etc., que se tornaram sucatas, coisas velhas
em desuso, passadas.
A Bíblia diz: “Se alguém está em Cristo nova criatura é; as coisas velhas já
passaram; eis que tudo se fez novo”. Assim é a igreja de Cristo. Sempre nova, com todo
o poder para fazer discípulos em todas as nações, cumprindo a ordem de multiplicação.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva
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Sobradinho, 14 de setembro de 2014.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min

Processional

Noite - 19h
Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação

Ministério de Comunicação

Prelúdio

Instrumental

“E perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pãop em casa, comiam
com alegira e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo.
E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos.” (Atos 2:46-47)

Cânticos

“Digno és de Glória” e “O Mestre nos Chama - 486 HCC”

Tema:
Divisa:

“Multiplicar - fazendo discípulos e plantando igrejas.”
Atos 5:42

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

Música da Campanha

“Multiplicar”

Instrumental
Ministério de Comunicação
Instrumental

“Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo por sua própria sabedoria não o conheceu, foi de
agrado de Deus salvar os que crêem por meio do absurso da pregação. (I Co 1:21)

Oração de Intercessão pelo culto
Cânticos
“Ah, Se eu Tivesse Mil Vozes! 525 HCC”
Oração
Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical
Naiara Farias
Momento Missionário
Vídeo
Projeto comos índios Ticuna
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.”

Momento de Oração
1. Pela transformação do Brasil.
2. Pela saúde dos missionários.
3. Que uma nova sede do Lar Batista David Gomes seja erguida com excelência.

Participação Musical
Recitativo Bíblico

Processional
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação
Prelúdio

Marília Cardoso
II Tess 3:1

“Por fim, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor seja divulgada e glorificasa, como
também aconteceu em vosso meio.”

Música da Campanha
Momento de Intercessão Missionária

“Multiplicar”

1. Pela multiplicação de igrejas.
2. Pelo plano 2020 de alcançar todas as regiões do Brasil.
3. P ela evangelização do Rio Grande do Sul.

Leitura Bíblica

Rm 10:14-17

DIRIGENTE: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem
não ouviram falarr? E como ouvirão, se não há quem pregue?
E como pregarão, se não forem enviados? Assim como está escito: como são belos
os pés dos que anunciam coisas boas!

Consagração de Dízimos e Ofertas
“Mais que uma Voz”
Oração
Mensagem
Diácono Edson Ferreira da Silva
Hino Congregacional
“Eu Quero Fazer o que Queres, Senhor - 482 HCC”

HOMENS:

1- Nem sempre será pra o lugar que eu quiser
que o Mestre me vai enviar.
É tão grande a seara, já pronta a colher,
na qual eu irei trabalhar.
E se, por caminhos que nunca segui,
a tua chamada eu ouvir,
feliz certo irei, dirigido por Ti,
a tua vontade cumprir.

Cânticos “Poder pra Salvar” “Lamparina da Nação” e Impacto para a Nação”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil
(Crianças de 04 a 07 anos)
Participação Musical
Naiara Farias
Mensagem
Pr. Fabrício Freitas - JMN
Hino Congregacional
“Por Ti Darei a Minha Vida”

Eu quero fazer o que queres, Senhor.
Por ti sustentado serei.
E quero dizer o que queres, Senhor,
e assim meu dever cumprirei.

Oração
Poslúdio

2- Há tantas palavras de amor e perdão
que aos outros eu posso levar,
porque nos caminhos dos vícios estão
perdidos que devo ir buscar.
Senhor, se com tua presença real
tu fores pra fortalecer,
darei a mensagem de servo leal
com zelo, fervor e prazer.
3- Eu quero encontrar um obscuro lugar
na tua seara, Senhor.
Enquanto viver, eu irei trabalhar
com fé e coragem e amor.
De Ti meu sustento bem sei que virá,
eu nada preciso temer.
A tua vontade, sim, minha será;
um servo fiel quero ser.

Instrumental

MULHERES: Mas nem todos deram ouvidos ao evangelho; pois Isaías diz: Senhor, quem deu
crédito à nossa mensagem?
TODOS:

Portanto, a fé vem pelo ouvir e o ouvir, pela palavra de Cristo.

Por Ti, Jesus, me entrego e a mim mesmo eu nego, és a razão do meu viver.
Em Ti eu encontro segurança, paz real e esperança.
Muitos querendo a verdade encontrar e se eu me calar quem irá falar? Se eu não for quem irá?
Usa-me, Senhor! Quero proclamar que és salvador e transformas vidas.
Acende em mim, Senhor, a chama que se esfriou, pois quero falar do teu amor.
Por Ti darei a minha vida. Pra Ti darei meu coração.
Seja na vida ou na morte quero servir-te, Senhor. Quero, ó Deus, falar do teu amor.
Por Ti darei a minha vida.

Oração
Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h

“Digno és de Glória”

“Ah, Se Eu Tivesse Mil Vozes! - 525 HCC”

Porque grande és Tu.
Maravilhas fazes Tu.
Não há outro igual a Ti. Não, não há.
Não há outro igual a Ti, Senhor.

Digno és de Glória e louvores,
levantamos nossas mãos,
(2x)
Te adoramos, oh! Senhor.

1- Ah se eu tivesse mil vozes,
para o Brasil encher
com os louvores de Cristo,
que singular prazer!

Sua bondade infinita,
2- Sua presença constante 3- Desta nação brasileira
seu divinal amor,
firma-me o coração,
seja Jesus Senhor.
deslumbram-me sobremaneira, tira-me toda incerteza,
Que este país tão querido
despertam-me vivo ardor.
guarda na provação.
renda-se ao Salvador.

“Multiplicar”

“O Mestre nos Chama - 486 HCC”
1- O Mestre nos chama, devemos segui-lo;
seus passos seguros nos dão direção.
Nos vales, nos montes, caminhos difíceis,
Jesus, santo, guia, é luz, proteção.
O Mestre nos chama, urgente conclama,
perdidos esperam as novas de amor.
Com fé prossigamos, cristãos verdadeiros,
falemos a todos de Deus, o Senhor.

2- O Mestre nos chama, devemos ouvi-lo
em tempos de lutas e tribulação;
com fé e coragem, guardados estamos;
o Espírito Santo dá consolação.
O Mestre nos chama, urgente conclama,
segui-lo devemos em todo o viver.
Felizes estamos, alegres levando
mensagem de graça, de paz e poder.

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”

Das verdes matas do Amapá,
os pampas do Rio Grande
e ouvirá proclamar.
Em Salvador e Cuiabá,
Rio de Janeiro e Belém verá
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!”

“Mais que uma Voz”
Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer,
pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser.
Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida.
Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor,
minha vida é pra teu louvor.
Meu Deus, meu Senhor, Minha vida é pra teu louvor.

“Eu quero Fazer o que queres, Senhor 482 HCC”
1- Nem sempre será pra o lugar que eu quiser
que o Mestre me vai enviar.
É tão grande a seara, já pronta a colher,
na qual eu irei trabalhar.
E se, por caminhos que nunca segui,
a tua chamada eu ouvir,
feliz certo irei, dirigido por Ti,
a tua vontade cumprir.

Eu quero fazer o que queres, Senhor.
Por Ti sustentado serei.
E quero dizer o que queres, Senhor,
e assim meu dever cumprirei.

2- Há tantas palavras de amor e perdão
que aos outros eu posso levar,
porque nos caminhos dos vícios estão
perdidos que devo ir buscar.
Senhor, se com tua presença real
tu fores pra fortalecer,
darei a mensagem de servo leal
com zelo, fervor e prazer.
3- Eu quero encontrar um obscuro lugar
na tua seara, Senhor.
Enquanto viver, eu irei trabalhar
com fé e coragem e amor.
De Ti meu sustento bem sei que virá,
eu nada preciso temer.
A tua vontade, sim, minha será;
um servo fiel quero ser.

Todos necessitam de um amor
perfeito, perdão e compaixão.
Todos necessitam de graça e
esperança, de um Deus que salva.

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.
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!”

“Poder pra Salvar”

Cristo move as montanhas
e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar.
Pra sempre, Autor da Salvação,
Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.

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!

Aceitas os meus medos, falhas
e temores. Enches meu viver.
A minha vida entrego,
pra seguir Teus passos, a Ti me rendo.
Possa o mundo ver brilhar a Luz.
Cantamos para a glória
do Senhor Jesus. (2x)
Possa o mundo ver brilhar a Luz.
Cantamos para a glória
do Senhor Jesus. (4x)

“Lamparina da Nação”
Somos eleitos luz do mundoe sal da terra.
Povo escolhido pra falar da salvação.
A socorrer aquele que está abatido
e ao sofrido que tem falta de agua e pão.
Meu compromisso é com o povo brasileiro
me entrego por inteiro pra cumprir essa missão.
O compromisso de pregar o evangelho
ser luz onde estou pra alumiar na escuridão.
Eu vou, vou clareando o meu Brasil.
Eu sou, sou lamparina da nação.
Vem cá se achegue mais oh meu amigo
o Pai te chama à fazer parte da missão.

Em todo canto onde houver uma pessoa,
se estamos juntos o evangelho chega lá.
Você não pode se esquivar do compromisso,
a lamparina não se pode apagar.

Ninguém, depois de acender um candeeiro
vai depressa escondê-lo, ao invés de alumiar.
Por isso vamos: é a ordem de Jesus,
pois aonde chega a luz, as trevas vão se retirar.
Todos verão e O glorificarão! (4x)

“Impacto para a Nação”
Minha missão é impactar esta nação, pregando a todo homem o amor do meu Jesus.
O meu dever é ensinar o que Jesus mandou, por onde eu passar vou falar do seu amor.
Falar de Jesus é meu prazer, é o meu estilo de viver.
Cantar a beleza, a salvação do Criador. Ao ide de Cristo vou atender,
o seu chamado corresponder. É vocação essa mensagem anunciar.
Cristo! Verdade que Liberta. Cristo! Alegria e vida eterna.
Com minha vida vou impactar esta nação. (2 x)

