Informativo
ANIVERSARIANTES: 28- Rosângela

Gomes de Abreu; 29- João Alexandre
Nascimento Correia, Josi de Araújo Sousa
Sobral; 30- Athos Ribeiro de Albuquerque
Motta, Edina Gadêlha de Souza; 01- Daniel
André do Nascimento; 02- Maristela Freitas
Bezerra; Casamento: 30- Caroline Ednara e
Eduardo A. 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!

CULTOS DAS QUARTAS-FEIRAS: você
tem interesse em conhecer um pouco mais
sobre Pequeno Grupo Multiplicador? sendo
esse o seu caso, venha para os cultos das
quartas- feiras.

BENEFICÊNCIA: a coordenação da

beneficência agradece a todos que tem ajudado
com doações.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA 2016:
como pagar sua prestação? com seu carnê
procure aos domingos o irmão Daniel
Ferreira e juntamente com o dinheiro
entregue sua prestação a ele, ou durante a
semana procurar a secretaria . Com isso
será assinado o canhoto do seu carnê
comprovando assim o seu pagamento. Por
favor nos ajude efetuando o pagamento
mensalmente, assim poderemos quitar os
nossos compromissos sem maiores
problemas. Obrigada, comissão do
acampamento.
MÊS DA FAMÍLIA: mês de maio é o mês
da família. O culto de abertura ocorrerá no
dia 03/05, à noite. Teremos uma ótima
programação para o mês. Participe.

CURSO DE EXTENSÃO: dia 16/05,
das 8h às 18h será realizado o curso de
extensão de evangelização de místicos com
o Pr. Valdeir Contaifer na Faculdade
Teológica Batista de Brasília. Inscrições e
Informações entrar em contato com a
CBDF. Participe!

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
27-Segunda
28-Terça
29-Quarta
30-Quinta
01-Sexta
02-Sábado
03-Domingo

Juízes 4:1-5:32
Juízes 6:1-40
Juízes 7:1-8:17
Juízes 8:18-9:21
Juízes 9:22-10:18
Juízes 11:1-12:15
Juízes 13:1-14:20

Lucas 22:35-53
Lucas 22:54-23-12
Lucas 23:13-43
Lucas 23:44-24:12
Lucas 24:13-53
João 1:1-28
João 1:29-51

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

94:1-23
95:1-96:13
97:1-98:9
99:1-9
100:1-5
101:1-8
102:1-28

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

14:3-4
14:5-6
14:7-8
14:9-10
14:11-12
14:13-14
14:15-16

Escala de Serviços
Neste Domingo, 26/04
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 7:

Daniel F. e Clesson.
Edina Gadelha.
Letícia.
Karina e
Ana Elisa.
¨Culto Infantil 1 a 3: Rejaine, Débora A. e Emília.
¨Diáconos:
Adalberto e Norma.
¨Informática:
Valdivino Joseane e Ricardo.
¨Introdução:
Paulo José e Welida.
¨Motoristas:
Queomides e Elias V.
¨Recepção:
Josi S. e Nadir Vieira.
¨Segurança:
Marcos Gomes, Hudson T.
e Ricardo V.

No Próximo Domingo, 03/05
Jefferson G. e Caio G.
Andreia Santos.
Dinalva..
Tânia F., Alessandra e
Rute.
Deraldo e Evenita.
Camylla, Mayara e Norton.
Eduardo A. e Carolina A.
Samuel M. e Sinval.
Moacir S. e Angélica F.
José Carlos, Israel e
Jefther.

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.

Organizada no dia 8 de dezembro de 1959
Pastor: Washington Luiz da Silva
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
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Pastoral
Pondera o que vou escrever!

Você tem lido as pastorais sobre os pequenos grupos multiplicadores. Pode ser
que o seu interesse seja mínimo pelo assunto ou pode ser que você já se sinta envolvido
com o processo. Contudo, vou continuar expressando a minha intenção, porque, o
pequeno grupo multiplicador é o ambiente em que a verdade se encontra com a vida.
Nos PGMs viveremos relacionamentos que promovem interação, discípulos,
pessoas discipuladoras e companheiros de fé. Teremos aqueles que, numa via de mão
dupla, vão nos amparar, exortar e nos sustentar em oração. O PGM tem sido o principal
lugar para promover esse tipo de comunhão, gerando intimidade entre seus membros,
proporcionando prestação de contas, estudos bíblicos, intercessão e crescimento
espiritual.
É o ambiente onde aprendemos a acolher, cuidar e transformar vidas pelo poder
do Evangelho. A partir do PGM viveremos a hospitalidade, a visitação e o cuidado de
vidas. Teremos a alegria de nos aproximar das pessoas não crentes e estabelecer uma
afinidade com elas, objetivando a conversão a Cristo e o envolvimento delas com a
igreja.
No PGM desenvolveremos relacionamentos que vão consolidar os visitantes.
Eles serão agregados ao grupo de crentes e à igreja. Essas pessoas vão aprender
conosco do Evangelho e daremos a elas a afeição de que precisam. Nesse ambiente, a
oração será um instrumento de defesa pelas pessoas que estão sendo evangelizadas,
para que experimentem uma verdadeira transformação e cresçam no conhecimento de
Deus e de Sua vontade.
O que significa para você cuidado mútuo? No PGM todos poderão compartilhar
as suas experiências, todos poderão contribuir uns com os outros e cuidar das
necessidades uns dos outros. O Pequeno Grupo é um lugar de amparo às necessidades.
É importante que seja um ambiente de transparência e confiança, a ponto de todos
compartilharem suas alegrias e dificuldades. É um ambiente de cumplicidade e pastoreio
mútuo.
Pondera o que escrevi! Se você quer ver algo acontecer, dessa forma, entre nós,
será preciso o seu envolvimento ativo nesse processo chamado PGM. Deus há de nos
dar pessoas com essa intenção e dispostas a desaprender tudo que sabem, para
reaprender algo que será feito com a própria vida.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - ABRIL DE 2015
66% r e a l i za d o

0%

01 a 19/04

100 %
do orçado

Sobradinho, 26 de abril de 2015.

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Ministério de Comunicações
Prelúdio

Instrumental
É notícia na PIBS
Instrumental

“Mas entre vós não será assim. Antes, quem entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que
vos servirá; e quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos.” ( Mc 10:43-44)

Oração de Intercessão
Canto Congregacional
Momento de Intercessão

“Nosso Deus é Poderoso” “Senhor Te Quero”

Saudações e Boas Vindas
Ministério de Comunicações

Renato Santos
Jó 29.15; Lc 10.34; Fp 4.3; I Co 15.58; Mt 25.23

Oração

DIRIGENTE: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra

Naiara Farias

1. Para que a nossa esperança em Cristo não se limite a esta vida.
2. Para que aguardemos com grande expectativa a vinda de Jesus.
3. Para que preguemos o evangelho enquanto Jesus não volta.

Canto Congregacional “Majestoso Rei” “Eu me Alegro em Ti” “Aclame ao Senhor”
Oração de dedicação ao Culto Infantil

do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.

Participação Musical

Disse-lhe o seu senhor. Muito Bem, servo bom e fiel; sobre o pouco foste fiel, sobre
muito te colocarei; entra no gozo do teu senhor.

Recitativo Bíblico

“Salvador Bendito - 340 HCC”
Denise Azevedo - Líder da JCA
“No Serviço do Meu Rei - 491 HCC”

3- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
1- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
jubiloso, consagrado.
satisfeito, abençoado;
Ao seu lado desafio todo mal,
proclamando do meu Rei a salvação,
no serviço do meu Rei.
no serviço do meu Rei.
No serviço do meu Rei
minha vida empregarei.
Gozo, paz, felicidade
tem quem serve a meu bom Rei.

Oração
Poslúdio

Visitantes, Bens e Vidas

Momento de Intercessão

comigo no evangelho e com Clemente, e com os outros meus cooperadores, cujos
nomes estão no livro da vida.

2- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
obediente, corajoso;
na tristeza ou na alegria sei sorrir,
no serviço do meu Rei.

“Eu Te Louvarei meu Bom Jesus”

Participação Musical

E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho; e pondo-o sobre
a sua cavalgadura, levou-o para estalagem e cuidou dele.

Consagração de dízimos e Ofertas
Oração
Reflexão
Canto Congregacional

Instrumental

“E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu
estiver estejais vós também.” (João 14:3)

MULHERES: E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, porque trabalharam

TODOS:

É notícia na PIBS

Prelúdio

Canto Congregacional

DIRIGENTE: Fazia-me olhos para o cego e pés para o coxo.
TODOS:

Instrumental

Oração de Intercessão

1. Pela vida espiritual das mulheres da PIBS.
2. Pela consagração das nossas famílias a Deus.
3. Pelo trabalho cristão da SFM da Igreja.

Participação Musical
Leitura Bíblica

Processional

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

Instrumental

(Crianças de 04 a 07 anos)
Naiara Farias
I Co 15:19

“Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos
os homens.”

Mensagem
Canto Congregracional

Pr. Aldo Gléria Cavalcante
“Nosso Deus é Poderoso”

Poderoso, nunca falhará
maravilhoso Deus!
Mais que buscamos,
mais que pedimos,
grandes coisas faz!

Deus conosco, sempre perto está
dando a solução.
Mais que sabemos,
mais que esperamos,
grandes coisas faz.

Ressurgiu e a morte venceu
nosso Deus é poderoso.
Em seu nome vamos vencer
nosso Deus é poderoso.

Deus conosco, nos conduzirá
Jamais nos deixará. (2x)
Deus por nós, quer nos abraçar
Ele nunca falhará. (2x)

Oração
Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min
“Nosso Deus é Poderoso”
Poderoso, nunca falhará
maravilhoso Deus!
Mais que buscamos,
mais que pedimos,
grandes coisas faz!

Deus conosco, sempre perto está
dando a solução.
Mais que sabemos,
mais que esperamos,
grandes coisas faz.

Ressurgiu e a morte venceu
nosso Deus é poderoso.
Em seu nome vamos vencer
nosso Deus é poderoso.

Deus conosco, nos conduzirá
Jamais nos deixará. (2x)
Deus por nós, quer nos abraçar
Ele nunca falhará. (2x)

Noite - 19h
“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.
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.

“Majestoso Rei”

“Senhor Te Quero”
Eu te busco, te procuro, oh Deus.
No silêncio tu estás.
Eu te busco, toda hora espero em ti,
revela-te a mim.
Conhecer-te eu quero mais.

Prosseguindo para o alvo eu vou,
a coroa conquistar.
Vou lutando, nada pode me impedir,
eu vou te seguir.
Conhecer-te eu quero mais.
Senhor, te quero, quero ouvir tua voz.
Senhor, te quero mais.
Quero tocar-te, Tua face eu quero ver.
Senhor, te quero mais.

“Salvador Bendito - 340 HCC”
1- Salvador bendito; terno e bom Senhor,
só em ti confio, grande Salvador.
Sobre a cruz morreste para me salvar,
tudo padeceste para me livrar.

3- Sim, em ti confio; Salvador fiel.
Nunca abandonaste o teu Israel.
Tua excelsa graça nunca faltará.
O que em ti confia não perecerá.

Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor,
só em ti confio, grande Salvador.
2- Só em ti confio; grande é teu amor.
Nunca desprezaste um só pecador.
Todo o que contrito já te procurou
pela tua graça salvação achou.

4- Sempre em ti confio; grande é teu poder.
Tu os inimigos podes bem vencer.
Salvo e bem seguro leva-me, Senhor,
sempre protegido pelo teu amor.

Tu sabes, te amo.
Tu sabes, desejo conhecer-te mais.
Mais do que antes já fiz.
Meus lábios declaram palavras sinceras
Viverei pra Ti, eu me consagro a Ti.
Majestoso Rei, eu tenho um desejo
estar contigo, meu Senhor,
só contigo, meu Senhor
Cristo, és meu senhor e salvador
e pra sempre e sempre darei louvores a Ti.

“Eu me Alegro em Ti”
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:

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

“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.

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

“Aclame ao Senhor”
Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor.
Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor.
Com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre Te adorarei.
Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos.
Poder, majestade e louvores ao Rei.
Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome.
Alegre te louvo por Teus grandes feitos,
firmado estarei, sempre Te amarei.
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim.

