Informativo
ANIVERSARIANTES: 02- Lucas Farias de
S. Chagas, Sílvia S. Ferreira dos Santos; 03Rosalee Rocha Reis, Larissa Monteiro Vieira
de Macedo; 04- Carla Jurumenha Malaquias,
Felipe Israel Marques da Silva, Jesse Farias
Ferreira, Nilzete dos Santos Camargos; 05Elias Monteiro de Oliveira, Sônia Maria
Rodrigues de Araújo;07- Claudiane de Moraes
Souza Ferreira, Isabel Vieira Lins; 08- Pr.
Ivanir de Oliveira Guerra, Hellen Rute F.
Menezes. Aniversário de Casamento: 02- Pr.
Ivani e Nelita Guerra; 05- Sílvia Letice e Athos
Motta; 08- Daniel F. e Claudiane. 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.” Todo primeiro domingo vamos
consagrar nossos dízimos ao Senhor,
entregando-os como primícias dos nossos
compromissos. Participe!
CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA 2015: hoje
iremos recolher uma oferta para a Conferência
Missionária - 2015. Participe.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ESCALA DE MÚSICA: a escala de
música do mês de novembro está no mural
de avisos da PIBS e você também recebeu
por e-mail. Se você não puder participar
no dia escalado por favor comunique ao
MM Renan Hart para que possamos fazer
as alterações.
PEQUENOS GRUPOS MULTIPLICADORES:
reseve um lugar em sua casa para que você
também possa participar do Projeto de
estilo de vida “Igreja Multiplicadora”,
sendo um discípulo multiplicador. Ore pela
implantação dos PGMS!

Leitura Bíblica da Semana
Ezequiel
Ezequiel
Ezequiel
Ezequiel
Ezequiel
Ezequiel
Ezequiel

3:16-6:14
7:1-9:11
10:1-11:26
12:1-14:11
14:12-16:42
16:43-17:24
18:1-19:14

Hebreus 4:1-16
Hebreus 5:1-14
Hebreus 6:1-20
Hebreus 7:1-17
Hebreus 7:18-28
Hebreus 8:1-13
Hebreus 9:1-10

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

104:24-35
105:1-15
105:16-36
105:37-45
106:1-12
106:13-31
106:32-48

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

26:27
26:28
27:1-2
27:3
27:4-6
27:7-9
27:10

Escala de Serviços
Neste Domingo, 02/11
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 7:

No Próximo Domingo, 09/11

Alessandro e Wellington S.
Edina Gadelha.
Dinalva.
Karina e Mariana,
Elisa e Mariana.
¨Culto Infantil 1 a 3: Rejaine, Viviane e Barbara.
¨Diáconos:
Deraldo e Evenita.
¨Informática:
Norton, Hélio e Mayara.
¨Introdução:
Carolina Edanara e Eduardo.
¨Motoristas:
Samuel M. e Alessandro C.
¨Operador de Áudio: Álisson.
¨Recepção:
Valmi e Sebastião Calácia.
¨Segurança:
Izaque André, Clesson e
Paulo José.

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

DIA BATISTA DE ORAÇÃO MUNDIAL:
MCA informa está se aproximando o Dia
Batista de Oração Mundial dia 04/11 aqui
na PIBS. Participem!

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!
03-Segunda
04-Terça
05-Quarta
06-Quinta
07-Sexta
08-Sábado
09-Domingo

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

IGREJA SIMPLES: nesse mês , nos cultos da manhã, teremos as palestras sobre
“Igreja Simples”. Os palestrantes serão:
Franquisney, Edson Ferreira, Jane Farias
e Sinval Lima. Participe!

Daniel F. e Clesson.
Andréia Santos.
Robertina.
Tânia F. e Alessandra,
Carol e Maria Clara.
Rejaine, Fabíola e Emília.
Edson F. e Edi Alves
Norton, Valdivino, Daniel.
Paulo José e Silvio Queiroz.
Queomides e Paulo José.
Jônatas.
Peterson G. e Ana Freitas.
Marcos Gomes, Hudson e
Ricardo Valverde.

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.

Boletim Dominical

EDITORIAL

Ano XXXIII - Nº43

Maioria, consenso e unidade
A partir do que temos vivenciado em nosso país e em nossa igreja nos últimos dias, cabe
uma reflexão quanto aos processos eletivos que são próprios da democracia. A participação em um
processo democrático implica ter voz e voto. Voz para expor pensamentos, ideias, opiniões. Voz
para manifestar-se livremente dentro de certos limites marcados por direitos e deveres e acima de
preconceitos. Voz para manifestar desacordo, divergências, peculiaridades na maneira de perceber.
Voz que escuta e coloca em diálogo a perspectiva alheia. Voto significa co-decisão, coresponsabilidade, poder de escolha. Ter voz e voto requer da pessoa consciência de bem coletivo,
reflexão crítica da realidade e perspectiva futura de consequências de uma ação. No entanto, voz e
voto nem sempre levam a consensos ou à unidade.
Após um processo democrático é comum termos vencedores e vencidos, dificilmente
consensos e unidade. O consenso é algo construído, muitas vezes, no embate entre pontos de vista
contraditórios, mas buscando-se o melhor para o maior número de pessoas. A unidade visa manter
a coesão na diversidade e multiplicidade de formas de ser, agir e estar no mundo. O fato da igreja
ser composta de pessoas salvas por Cristo é central para a unidade da fé, mas isto não significa que
temos que ter todos a mesma opinião ou posição diante de um problema, proposta ou projeto.
Temos que ter um mesmo sentimento: de nos anularmos para que Cristo prevaleça em nós. Por
isso, as nossas diferenças, sejam elas de que ordem forem - opinião, raça, cor, gênero, língua,
ideologias político-partidárias, gostos - não podem nos impedir de vivermos a unidade. Temos
uma só fé, um só batismo, um só Senhor! Fazemos parte de um corpo cuja cabeça é Cristo. Corre
nas veias deste corpo o sangue precioso do Filho de Deus.
Mas o que tudo isso significa em termos práticos? Primeiro, que as nossas diferenças
não devem gerar divisão ou fragmentação entre os membros do corpo. Temos o direito de pensarmos,
decidirmos e agirmos de maneira diversa, mas não uns contra os outros. Segundo, a decisão da
maioria deve ser apoiada por todos. Nada de partidarismos ou vanglórias, vencido ou vencedor,
mas todos juntos na promoção do Reino de Deus. Terceiro, quem está dentro do barco não deve
remar contra, mas todos em uma mesma direção. Um exército dividido fatalmente sucumbirá ao
menor sinal de perigo. Como povo de Deus devemos viver em unidade de fé e em amor constante.
Sempre vigilantes , longe de contendas, caminhando e crescendo até chegarmos à estatura do nosso
Salvador.

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO 2014
Jane Farias Chagas Ferreira
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Sobradinho, 02 de novembro de 2014.

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional

Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação

Ministério de Comunicação

Prelúdio

Instrumental

“Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa.”( I Co 3:14)

Canto Congregacional

“Santo é o Senhor” e “Eu Te Louvarei”
Eu te louvarei, te glorificarei,
eu te louvarei, meu bom Jesus.
Em todo tempo te louvarei,
em todo tempo te adorarei.
Eu te louvarei, te glorificarei,
Eu te louvarei meu bom Jesus.

És Tu única razão da minha adoração, ó, Jesus!
és Tu única esperança que anelo ter, ó, Jesus!
Confiei em ti, fui ajudado,
tua salvação tem me alegrado.
hoje há gozo em meu coração,
com meu canto te louvarei.

Oração
Recitativo Bíblico

Colossenses 2:6-7

“Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, arraigados e
edificados nele e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graças.”

Dedicação de Dízimos e Ofertas “Oh, Trazei à Casa do Tesouro! - 241 HCC”
Oração
Participação Musical
Palestra

Jessé Ferreira e Jesse Ferreira
“Clareza”

Canto Congregacional

Franquisnei Lopes da Costa
“No Serviço do Meu Rei - 491 HCC”

1- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
satisfeito, abençoado;
proclamando do meu Rei a salvação,
no serviço do meu Rei.

3- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
jubiloso, consagrado.
Ao seu lado desafio todo mal,
no serviço do meu Rei.

No serviço do meu Rei
minha vida empregarei.
Gozo, paz, felicidade
tem quem serve a meu bom Rei.
2- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
obediente, corajoso;
na tristeza ou na alegria sei sorrir,
no serviço do meu Rei.

Oração
Poslúdio

Processional
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação
Prelúdio

Instrumental
Ministério de Comunicação
Instrumental

“Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por
necessidade escrever-vos, e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos.”
(Judas 1.3)

Oração de Intercessão pelo culto
Canto Congregacional
Oração
Participação Musical
Recitativo Bíblico

“O Segredo do Viver - 357 HCC”
Visitantes, Bens e Vidas
Aramis Ribeiro Motta
I Ts 4:1

“Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de
nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada
vez mais.”

Momento de Intercessão
1. Peça a Deus uma convicção de pecado e um claro discernimento espiritual para andar com Ele.
2. Peça a Deus que lhe ajude a viver uma jornada de consagração da sua vida.
3. Peça a Deus que o ajude a estar preparado para batalhas espirituais.

Canto Congregacional “Santo é o Senhor” “Digno és de Glória” e “Graças, Senhor”
Dedicação de dízimos e ofertas
Oração de Gratidão
Oração de Dedicação ao Culto Infantil
(Crianças de 04 a 07 anos)
Leitura Biblica
Colossenses 2:4-12
DIRIGENTE: E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque, ainda
que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijandome e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo.
TODOS:

Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados
e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando
em ação de graças.

HOMENS:

Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs
sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não
segundo Cristo;

MULHERES: Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade; E estais perfeitos
nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade (...)

4- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
vitorioso, decidido.
Quanto tenho, no serviço gastarei,
no serviço do meu Rei.

Instrumental

TODOS:

Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de
Deus, que o ressuscitou dentre os mortos.

Mensagem
“Receber e andar com Cristo”
Canto Congregacional
Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Igual a Jesus”
Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h
“O Segredo do Viver - 357 HCC”

“Santo é o Senhor”
1- Quando me cercar o mal,
ao rugir o temporal,
em Jesus vou confiar,
pois jamais irá falhar.

A Ti erguemos as mãos
Nos prostramos em adoração
Te louvamos, Rei e Senhor
Jesus, excelso Tu és.
Santo é o Senhor

3- Quando fraco me sentir,
quando o mundo me oprimir,
e pesar a minha cruz,
"crê somente!", diz Jesus.

Deus Poderoso
Tua glória enche a Terra.

A Ti erguemos as mãos
Nos prostramos em adoração
Te louvamos, Rei e Senhor
Jesus, excelso Tu és.

Eu te louvarei, te glorificarei,
eu te louvarei, meu bom Jesus.
Em todo tempo te louvarei,
em todo tempo te adorarei.
Eu te louvarei, te glorificarei,
Eu te louvarei meu bom Jesus.

És Tu única razão da minha adoração, ó, Jesus!
és Tu única esperança que anelo ter, ó, Jesus!
Confiei em ti, fui ajudado,
tua salvação tem me alegrado.
hoje há gozo em meu coração,
com meu canto te louvarei.

Santo é o Senhor
Deus Poderoso
Tua glória enche a Terra.

“Digno és de Glória”

“A Minha Fé e o Meu Amor - 348 HCC ”
1- Minha esperança, até o fim, 2- Se lhe não posso a face ver, 3- Jamais falhou ao prometer;
na sua graça vou viver.
nas lutas vem me socorrer.
é Cristo, que morreu por mim.
Em cada crise, sem falhar,
Ao sobrevir a tentação,
Eu creio só no meu Senhor,
sempre hei de nele confiar.
é Cristo a minha salvação.
no nome do bom Redentor.
A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.

“No Serviço do Meu Rei - 491 HCC”
3- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
jubiloso, consagrado.
Ao seu lado desafio todo mal,
no serviço do meu Rei.

No serviço do meu Rei
minha vida empregarei.
Gozo, paz, felicidade
tem quem serve a meu bom Rei.
2- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
obediente, corajoso;
na tristeza ou na alegria sei sorrir,
no serviço do meu Rei.

4- Quer nas trevas, quer na luz,
sempre perto está Jesus,
perto e pronto pra salvar
quem somente confiar.

“Santo é o Senhor”

“Eu Te Louvarei”

1- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
satisfeito, abençoado;
proclamando do meu Rei a salvação,
no serviço do meu Rei.

O segredo do viver,
o segredo do vencer,
é em Cristo confiar,
pois jamais irá falhar.

2- Quando a dor ou aflição
perturbar meu coração,
é preciso confiar
e a Jesus tudo entregar.

4- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
vitorioso, decidido.
Quanto tenho, no serviço gastarei,
no serviço do meu Rei.

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

“Graças, Senhor”
Aqui diante de Ti,
eu tenho tanto pra te agradecer.
Graças dou. Graças dou.
O que me deste, Senhor,
por tantas bênçãos que eu não posso ver.
Graças dou. Graças dou.
Com meu coração
e o meu louvor,
com as mãos aos céus,
Louvo-te, Senhor.

Graças dou, sempre a Ti eu graças dou,
graças dou.

Tens feito tanto por mim,
da escuridão tua luz me tirou.
Graças dou. Graças dou.
Por teu Amor e perdão,
por meus pecados levados na cruz.
Graças dou. Graças dou.

“Igual a Jesus”
Quero ser igual a Jesus. Caminhar seguro na luz.
Conhecer ao Pai e fazer sua vontade,
Tudo aquilo que Jesus aqui fez também quero eu fazer.
Demonstrar amor, como Ele mostrou e também pregar como Ele pregou,
quero ser exemplo de vida como Ele foi pra mim.
Quero ser como Jesus.

