Informativo
ANIVERSARIANTES: 29- Adilane Lima
André dos Santos, Raimunda Teles Martins;
30- Lucas Henrique Bispo Lourenço; 01Maria Francisca de Santana; 02- Camila Souza
Neto, Josedna de Oliveira Luciano, Márcia
Gomes Silva; 03 - Karina Mondianne de Souza
Oliveira Gomes.Casamento: 01- Edson e Jane,
Pr. Washington e Oliene. 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.”

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

visando a apresentação no culto da noite.

Regina e familiares agradecem o apoio e as
orações das mães de oração por ocasião da
enfermidade e falecimento de sua mãe

Boletim Dominical

Maria Victa.
ESCALA DE MÚSICA: a escala de
de avisos da PIBS e você também recebeu
por e-mail. Se você não puder participar
no dia escalado por favor comunique ao

POSSE MINISTRO DE MÚSICA: no dia
11/10 sábado, às 19h30, será o culto de posse
do Ministro de Música Renan Hart.

MM Renan Hart para que possamos fazer
as alterações.

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
29-Segunda
30-Terça
01-Quarta
02-Quinta
03-Sexta
04-Sábado
05-Domingo

Isaías:54:1-57:13
Isaías:57:14-59:21
Isaías 60:1-62:5
Isaías 62:6-65:25
Isaías 66:1-24
Jeremias 1:1-2:30
Jeremias 2:31-4:18

Efésios 6:1-24
Filipenses 1:1-26
Filipenses 1:27-2:18
Filipenses 2:19-30
Filipenses 3:1-21
Filipenses 4:1-23
Colossenses 1:1-20

Salmo 70:1-5
Salmo 71:1-24
Salmo 72:1-20
Salmo 73:1-28
Salmo 74:1-23
Salmo 75:1-10
Salmo 76:1-12

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

24:8
24:9-10
24:11-12
24:13-14
24:15-16
24:17-20
24:21-22

Escala de Serviços
Neste Domingo, 28/09
¨Assessoria Culto:
Sinval Lima e Wellington S.
¨Assessoria EBD:
Maristela.
¨Berçário 1:
Neuzanira.
¨Culto Infantil 4 a 7: Marcia e Rute,
Tânia e Alice.
¨Culto Infantil 1 a 3: Fernanda, Viviane e Débora.
¨Diáconos:
Edson F. e Consuelo.
¨Informática:
Joseane, Mayara e Norton.
¨Introdução:
Valdivino e Valdinar.
¨Motoristas:
Alex Pinheiro e Elias Vicente.
¨Operador de Áudio: Jônatas.
¨Recepção:
Maria Clara e Márcia Timm.
¨Segurança:
Elisaldo, André Aguiar e
Marcelo Rodrigues.

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

AGRADECIMENTO: a irmã Sônia

música do mês de outubro está no mural
OFERTA DE MISSÕES NACIONAIS: hoje
no culto da noite estaremos recolhendo a oferta
para Missões Nacionais.”

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

CORO MASCULINO: ensaio hoje às 15h,

No Próximo Domingo, 05/10

ATIVIDADES REGULARES

• DOMINGO - Escola Bíblica às 9h.
Daniel F. e Clesson.
Culto de adoração às 10h25.
Edina Gadelha.
Culto de adoração às 19h.
Dinalva.
•
TERÇA-FEIRA
- Reunião de oração às 15h.
Karina e Ana Elisa,
• QUARTA-FEIRA - Culto de oração às 20h.
Edi e Maria Clara.
• QUINTA-FEIRA - Culto nos lares às 20h.
André, Fabíola, Mariana e Emília. • 1ª SEXTA-FEIRA - Vigília de oração às 20h.
Izaque e Ivone Naves.
• SÁBADOS - Mensageiras do Rei - às 15h.
Valdivino, Hélio e Ricardo.
Embaixadores do Rei - às 15h.
Elias Monteiro e Olinda M.
EXPEDIENTE
Samuel M. e Nelson Santos.
• Audiências: a combinar com o Pastor.
Álisson.
• Secretaria (horário comercial)
Ana Freitas e Paulo José.
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Alessandro, Ismeraldo e
E-mail: pibsobradinho@gmail.com
Marivan.
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.
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - SETEMBRO 2014
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 PASTORAL
Os objetivos do ministério

É impossível não aprender com o tempo decorrido. O dia a dia ensina de maneira
involuntária, incisiva, direta e não pede perdão, nem desculpas. Alguém já disse que: “a
cada dia se mata um gigante”. Penso eu, que a cada dia, saboreamos um novo lance,
aprendemos uma coisa nova. Aprendemos com as pessoas e sobretudo, aprendemos
com o Senhor Jesus.
No dia vinte e seis completamos seis anos de ministério pastoral, na PIBS.
Ainda trago a sensação de que estou iniciando. Porém, com o tempo decorrido ganho
conhecimento, aprendizado e na mesma proporção, a responsabilidade com os objetivos
de Deus para o meu ministério.
Creio que estar, ser e fazer o ministério pastoral acontecer exige uma reflexão
mais profunda e centrada naquele que nos conduz em triunfo, para a tarefa tão especifica
e peculiar que é o exercício do ensino e da pregação da Palavra de Deus.
Ser pastor é exercer uma função com objetivos específicos que precisam ser
refletidos, para que se tenha o sucesso. A igreja é o corpo de Cristo e sobre ela, Deus
manifesta a Sua perfeita vontade. O pastor precisa discernir a vontade divina quanto à
missão no tempo e na realidade em que vive.
A igreja é uma comunidade de adoração, que testemunha do projeto de Deus
para o mundo, que experimenta uma unidade indescritível, que na pregação exala o
fragor do Senhor Jesus. Esses quesitos fazem do corpo de Cristo, um forte movimento a
serviço da vontade de Deus.
Celebrar a fidelidade de Deus para com o seu povo é outro objetivo, como
também o é, aceitar o desafio de viver a fé em meio à crise de nossos dias. Significa dizer
que devemos viver a fé com um compromisso de discipulado integral e solidário. Somente
assim, o Evangelho falará ao coração dos nossos contemporâneos.
É objetivo buscar rumos para uma espiritualidade cristã alimentada por Deus. A
nossa direção é única: a Palavra! Devemos ser fiéis à Palavra, sensíveis ao Espírito
Santo, alicerçados na justiça, edificados na igreja e na comunidade, voltados para o
mundo, íntegros no comportamento e dispostos ao serviço. Que seja assim, o nosso
rumo!
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva
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Sobradinho, 28 de setembro de 2014.

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional

Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação

Ministério de Comunicação

Prelúdio

Instrumental

“Louvai ao Senhor, todas as nações, exaltai-o todos os povos! Porque seu amor para conosco é
grande, e a fidelidade do Senhor dura para sempre! Aleluia!” (Salmos 117)

Cânticos

“Rei das Nações” e “Bendito seja Sempre o Cordeiro - 80 HCC”

Momento de Oração
1. Pelas eleições no Brasil.
2. Por um pastor de Jovens.

Recitativo Bíblico

II Crônicas 29:31

“Trazei sacrifícios e ofertas em ação de graças ao Senhor.”

Dedicação de dízimos e Ofertas

“Não Sou Meu - 435 HCC”

Processional
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação
Prelúdio

Instrumental
Ministério de Comunicação
Instrumental

“Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o SENHOR, o povo que ele escolheu como sua
herança.”(Salmos 33:12)

Oração de Intercessão pelo culto
Cânticos
“Reina em Mim”
Oração
Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical
Coro Masculino
Momento Missionário
Vídeo
“Semana de Clamor pelo Brasil”
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.”

Dedicação de dízimos e Ofertas
Momento de Intercessão Missionária

“Multiplicar”

1. Pelos pastores e líderes batistas de todo Brasil.
2. Pela liderança da Convenção Batista Brasileira.
3. Pelo projeto Cristolândia.

Oração
EXPEDIENTE

Cânticos
Leitura Bíblica

ORDEM DO DIA

TODOS:

Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele não por
obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus; nem por interesse
em ganho ilícito, mas de boa vontade;

PASTOR:

Então irei ao altar de Deus, a Deus, que é minha grande alegria; e ao som da
harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus.

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.

CONGREGAÇÃO: Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o
Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que
ele comprou com o próprio sangue.

Leitura e Aprovação da Ata

PASTOR:

Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, nem privei o coração de
alegria alguma, pois me alegrei em todo o meu trabalho, e foi essa a minha
recompensa por todo o meu esforço.

TODOS:

Quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da
glória.

ENCERRAMENTO
Hino Congregacional

“Vem, Derrama a Paz”

Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo Teu.
Dá-nos teu amor, dá-nos tua força pra que tentações não venham a nos desviar.
E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós.

Oração
Poslúdio

“Deus é Fiel” e “Tu és Fiel, Senhor - 25 HCC”
I Pe 5:2; Sl 43:4; At 20:28; Ec 2:10; I Pe 5:4

Instrumental

Participação Musical
Coro Masculino
Oração de Dedicação ao Culto Infantil
(Crianças de 04 a 07 anos)
Participação Musical
Marília Cardoso
Texto Bíblico
II Co 2:14-17
Mensagem “Os objetivos do ministério pastoral” Pr. Washington Luiz da Silva
Hino Congregacional
“Olhando para Cristo - 560 HCC”
Oração
Poslúdio
Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h
“Reina em Mim”

“Rei da Nações”

1- Grandes são as tuas obras,
Senhor todo poderoso;
Justos e verdadeiros são
os teus caminhos.

2- Todas as nações virão
e adorarão diante de Ti,
pois os teus atos de justiça
se fizeram manifestos.

Oh! Rei da nações, quem não temerá?
Quem não glorificará teu nome?
Oh! Rei das nações, quem não te louvará?
Pois só teu nome é santo.

“Multiplicar”

“Bendito seja Sempre o Cordeiro - 80 HCC”

1- 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.

2- Remidos, comprados,
do mundo inteiro
muitos virão te louvar.
Teus filhos eleitos,
povo especial,
no tempo e no espaço,
virão te adorar.

Bendito seja sempre o Cordeiro,
Filho de Deus, raiz de Davi;
bendito seja o seu santo nome,
Cristo Jesus, presente aqui.

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 evangelho já diz
“Que só em Cristo há
para todos Salvação!”

“Deus é Fiel”

3- Não sou meu. A ti confio
tudo quanto chamo meu.
Tudo em tuas mãos entrego,
pois, Senhor, sou todo teu.

Não sou meu; oh, não sou meu! Bom Jesus, sou todo teu.
O que tenho e sou entrego; ó Senhor, sou todo teu.

2- Não sou meu. Por Cristo salvo,
pois seu sangue derramou
e da pena do pecado
a minha alma resgatou.

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
fará 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.

Deus é fiel, é fiel
Acima de todas as coisas eu sei,
Eu sei que meu Deus é fiel.

“Não sou Meu - 435 HCC”

1- Não sou meu. Por Cristo salvo,
que por mim morreu na cruz,
eu confesso alegremente
que pertenço ao bom Jesus.

Sobre toda a terra Tu és o Rei.
Sobre o meu pensar, tudo que eu falar
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol.
Faz-me refletir a beleza que há em Ti.
Uma coisa só meu desejo é:
Tu és para mim mais que tudo aqui.
vem reinar em mim, Senhor.
Vem reinar em mim, Senhor.
Reina em mim com Teu poder.
Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus.
Tu és o Senhor de tudo o que sou.
Vem reinar em mim, Senhor.

4- Não sou meu. Oh, santifica
tudo quanto sou, Senhor!
Do egoísmo e da vaidade
livra-me, meu Salvador.

“Vem, Derrama a Paz”
Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo Teu.
Dá-nos teu amor, dá-nos tua força pra que tentações não venham a nos desviar.
E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós.

Em meio aos muitos problemas,
Em meio as lutas sem fim,
Por entre muitos dilemas
Que se apresentam pra mim.

As vezes eu posso passar
Uma noite inteira a chorar
Mas sei que meu Deus, logo pela manhã,
Fará novamente o sol brilhar.
E encherá de alegria os meus lábios
E o meu coração de louvor.
Assim, vou descansar, sim, eu vou confiar
no seu grande e imenso amor.

“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.
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.

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.

“Olhando para Cristo - 560 HCC”
2- Vejo ao longe campos vastos, prontos pra colheita:
1- Ruge forte, contudente, a guerra do pecado,
multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação.
mas os seus clangores vis não podem me afligir.
Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita,
para os teus obreiros concede unção.
e celestes bênçãos irei fruir.
Olhando para Cristo, grande autor da salvação,
3- Desprezando deste mundo as sendas ardilosas,
prossigo, pois avisto soberano galardão.
volto o meu olhar pra cruz de quem me resgatou;
De Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor, dele tenho na alma, então, as bênçãos mui gloriosas
para servi-lo com todo o ardor.
e feliz com Cristo cantando vou.

