Informativo
ANIVERSARIANTES: 10 - Filipe Gomes

de Holanda Lopes. 11- Leandro Ruy de Souza
Silva, Maria Consuelo dos Santos Lima, Olinda
Cesar Machado; 12- Alex Pinheiro Maracaípe;
15- Robertina Rocha de Souza; 16- Odete de
Lima; Casamento: 15- Francisco Motta e
Daniane. 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.Participe!

PROJETO CORO ESCOLA: estamos

começando uma nova turma amanhã, às 20h.
Se você deseja aprender teoria musical, canto
e ter uma experiência musical diferente venha
fazer parte! Informações MM Renan Hart.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

REUNIÃO DO CPC: todos os membros

e Fillipe Monteiro convidam a PIBS para
a celebração do seu casamento, dia 23/05,
às 19h, em nossa igreja.

ALTAR: atenção, Jovens e Adolescentes!
no próximo sábado, dia 16/05, às 20h,
teremos o altar. Participem!

CULTO ADM: os membros da PIBS são
convocados para a assembleia regular a ser
realizada no próximo domingo, dia 17/04,
às 10h25.

CURSO DE CAPACITAÇÃO:
capacite-se no Conselho Missionário, pela
Missão Além, dos dias 29/06 a 10/07, Veja
as informações enviadas por email.

Leitura Bíblica da Semana
I Samuel
I Samuel
I Samuel
I Samuel
I Samuel
I Samuel
I Samuel

5:1-7:17
8:1-9:27
10:1-11:15
12:1-13:23
14:1-52
15:1-16:23
17:1-18:4

João 6:1-21
João 6:22-42
João 6:43-71
João 7:1-29
João 7:30-53
João 8:1-20
João 8:21-30

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

106:13-31
106:32-48
107:1-43
108:1-13
109:1-31
110:1-7
111:1-10

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

14:32-33
14:34-35
15:1-3
15:4
15:5-7
15:8-10
15:11

Escala de Serviços
Neste Domingo, 10/05
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 7:

Paulo Lôbo e Nelson.
Karina Mondianne.
Robertina.
Tânia Lôbo, Alice e
Vanessa.
¨Culto Infantil 1 a 3: Rejaine, Viviane e Débora A.
¨Diáconos:
Edson F. e Edi Alves.
¨Informática:
Daniel, Joseane e Ricardo.
¨Introdução:
Vandivino M. e Maria Clara.
¨Motoristas:
Israel B. e Elias V.
¨Recepção:
Valmi V. e Maria Clara.
¨Segurança:
Dájames, Antonio e
Daniel F.

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

CASAMENTO: os jovens Ruana Santos

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!
11-Segunda
12-Terça
13-Quarta
14-Quinta
15-Sexta
16-Sábado
17-Domingo

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

do conselho são convocados para a reunião
plenária sexta-feira dia 15/05, às 20h, no
3º piso.

No Próximo Domingo, 17/05
Sinval L. e Alex P.
Maristela.
Neuzanira..
Carol, Sara e
Maria Clara
Fernanda, Larissa e André.
Valdivino M. e Ivone.
Claudio, Valdivino e Norton.
Silvio e Elias Monteiro.
Paulo Lôbo e Sinval.
Sebastião C. e Ana Freitas.
Daniel, Leonardo P. e
Fernando B. e Wallace.

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.
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS -MAIO DE 2015

Boletim Dominical

Pastoral

Ano XXXIV - Nº19

O amor em família
No sermão do monte, Jesus ENSINA a humildade, a mansidão, a misericórdia,
a pureza, a promoção da paz; CONDENA o homicídio, a ansiedade, a ganância, o
adultério, a vingança, o orgulho, a ostentação; RECOMENDA a verdade. Estes são
valores que Jesus exercitou e exemplificou com a própria vida! Estes, também, são
valores cristãos indispensáveis ao sucesso que esperamos ter em família.
A Bíblia amplia o nosso conhecimento sobre os valores cristãos e convida a
família a experimentá-los plenamente. O amor vem de primeira mão! De imediato, pensamos
nele como um sentimento florido e bonito, mas vendo-o exercido nas pessoas da
Trindade, as vemos expressando-o além de um sentimento. No Pai, no Filho e no Espirito
Santo, o amor foi vivido em ação, mostraram o nobre sentimento através do
comportamento pessoal em relação ao ser humano. O amor foi a Trindade realizando
algo pelo pecador.
À semelhança do amor de Deus e do Deus de amor, em família, o amor poderia
e deveria ser, também, assim: visto, sentido e vivido através do comportamento altruísta,
motivador, empreendedor. Se assim for, seremos diferentes no trato, na palavra, no
serviço, no companheirismo porque amamos e demonstramos o nosso sentimento
através do comportamento bíblico, dito em I Coríntios 13.
O amor em família oferece coisas básicas como: apoio, lealdade, compreensão,
aceitação. Saulo de Tarso era um homem sanguinário; a impressão que temos é que ele
desconhecia todos esses valores. Porém, ao se encontrar com Jesus, aquele soldado
romano aprendeu com o Mestre, que o amor é algo profundo.
As mudanças ocorridas na vida de Saulo transformaram-no em Paulo, que
registrou para a história humana o que de fato é o amor. Ele aprendeu que o amor é
sofredor, é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se ensoberbece...Tudo sofre,
tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa declaração não enfatiza sentimento, mas
comportamento.
O membro da sua família quer ouví-lo dizer que você o ama. Mas, sobre tudo,
quer vê-lo agindo e se comportando em todas as esferas familiares, pelo amor. Que seja
assim em nossas famílias!
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva
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Sobradinho, 10 de maio de 2015.

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional

Instrumental

Ministério de Comunicações

É notícia na PIBS

Prelúdio

Instrumental

“Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar,ainda ali a tua mão me guiará e a tua
destra me susterá”. (Salmo 139.9-10)

Oração de Intercessão

“Deus é Fiel” “Doce Nome”

Palavra das Mães de Oração
Momento de Intercessão
1. Pelas mães da PIBS
2. Pelo sucesso material e espiritual dos filhos.
3. Pelo comprometimento das famílias com a igreja e com Cristo.

TODOS:

Ministério de Comunicações

É notícia na PIBS

Prelúdio

Instrumental

“Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tínheis na vossa
ignorância;mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso
procedimento”. (II Pe 1.14-15)

Oração de Intercessão
Canto Congregacional

“Pai de Amor”

Oração

Visitantes, Bens e Vidas

TEMA:

“Família: celebrando o amor, o cuidado e a alegria”

DIVISA

Romanos 12: 10a, 11a, 12a

“Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Não sejais vagarosos no cuidado.
Alegrai-vos na esperança”

Coro da Família
Leitura Bíblica

Instrumental

Saudações e Boas Vindas

Saudações e Boas Vindas

Canto Congregacional

Processional

II Tm 1.12; Sl 36.5; I Tm 5.8; Sl 91.11

Por esta razão sofro também estas coisas, mas não me envergonho; porque eu sei em
quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito
até aquele dia.

DIRIGENTE: A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens.

Hino Tema

“Casa Cheia de Amor”

Coro da Família
Leitura Bíblica

Jr 32.40-41; Ef 2.14b-15

DIRIGENTE: E farei com eles um pacto eterno de não me desviar de fazer-lhes o bem; e porei o meu
temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim.

MÃES:

Mas, se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado
a fé, e é pior que um incrédulo.

MÃES:

E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes o bem; e os plantarei nesta terra, com
toda a fidelidade do meu coração e da minha alma.

TODOS:

Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus
caminhos.

TODOS:

Por isso, apresentem-se imaculados para o mundo, como um sopro de ar fresco numa
sociedade poluída. Dêem às pessoas um vislumbre de uma vida boa e do Deus vivo.

Consagração de dízimos e Ofertas

“Agora Estou Contente - 319 HCC”
Momento de Intercessão

Oração
Mensagem
Canto Congregracional
Minha casa será uma casa de bênção.
Minha casa será um pedaço do céu.
Nela estarão reunidos adoradores
que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel.
Minha casa será reconhecida
como um lugar de milagres e oração.
Onde Jesus tem prazer em ficar,
onde o Espírito Santo habita
onde há prosperidade, amor e vida.

“Casa de Bênção”
Faça do meu lar, Senhor
um lugar de harmonia.
Faça do meu coração
sua casa todo dia.
Esteja à vontade pra ficar
e nunca mais partir,
pois a casa que um dia te recebeu
nunca mais saberá viver sem Ti.

Canto Congregacional

“Abra os olhos “, “Santo é o Senhor” e “Doce Espírito”

Oração de dedicação ao Culto Infantil
Texto Bíblico

(Crianças de 04 a 07 anos)
Romanos 12:9-10

“O amor seja sem fingimento. Odiai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos de coração uns aos
outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros.”

Mensagem

“Celebrando o Amor em Família”

Canto Congregracional

Oração Pelas Mães
Poslúdio

1. Pelo livramento das famílias, do mal.
2. Pela consagração a Deus dos membros da família.
3. Pelo fortalecimento dos relacionamentos no lar.

Jane Farias Chagas

Diácono Edson Ferreira
“Corpo e Família”

Oração
Instrumental

Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min
Deus é fiel, é fiel
Acima de todas as coisas eu sei,
Eu sei que meu Deus é fiel.
Em meio aos muitos problemas,
Em meio às lutas sem fim,
por entre muitos dilemas
Que se apresentam pra mim.

“Deus é Fiel”
Às 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.

“Doce Nome”
Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome,
os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser.
Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração
Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação.
“Agora Estou Contente - 319 HCC”
1- Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem; nem falsa paz, ou vão prazer,
porquanto o salvo tem eterna paz no Salvador, por desfrutar o seu amor.
Vivo feliz com Cristo, ele me satisfaz.
Com esse amor do Redentor, agora estou contente.
2- Do mundo as honras para mim perderam seu valor. Já tenho a paz divina, enfim,
servindo ao meu Senhor. E mais feliz, então, serei ao ver a glória do meu Rei.
3- Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem véu,
de quem me resgatou, desejo só aqui viver de um modo que lhe dê prazer.
“Casa de Bênção”
Minha casa será uma casa de bênção.
Minha casa será um pedaço do céu.
Nela estarão reunidos adoradores
que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel.
Minha casa será reconhecida
como um lugar de milagres e oração.
Onde Jesus tem prazer em ficar,
onde o Espírito Santo habita
onde há prosperidade, amor e vida.
Faça do meu lar, Senhor um lugar de harmonia.
Faça do meu coração sua casa todo dia.
Esteja à vontade pra ficar
e nunca mais partir,
pois a casa que um dia te recebeu
nunca mais saberá viver sem Ti.

Noite - 19h
“Pai de Amor”
Pai de amor gosto tanto de Ti,
Pai de amor gosto tanto de Ti.
Te amo, te quero
e prostrado, te adoro.
Pai de amor gosto tanto de Ti.

Santo Espírito Consolador,
Santo Espírito Consolador.
Tu nos santificas
em nós sempre habitas.
Santo Espírito Consolador.

Meu Jesus amoroso Tu és,
meu Jesus amoroso Tu és.
Minh'alma já limpaste
e o Espírito enviaste.
Meu Jesus amoroso Tu és.

“Casa Cheia de Amor”
Através da comunhão com Deus serei uma bênção.
Levarei o que Jesus me deu para minha casa.
A vontade do Senhor governará o meu lar.
Cristo em minha casa viverá.

Pai, mãe e filhos no Senhor são inseparáveis,
sempre confiando no Senhor são inabaláveis.
A vontade do Senhor governará o meu lar,
Cristo em minha casa viverá.

A minha família meu Deus edificou.
A minha casa é cheia de amor.
Juntos em uma só fé e na mesma direção,
vivendo as promessas do Senhor.

“Abra os Olhos do Meu Coração”
1- Abra os olhos do meu coração
Abra os olhos do meu coração
Quero Te ver, quero Te ver, Senhor

3- Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo, quero Te ver

2- Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória
Derrame teu amor e poder, pois Tu és Santo,
Santo, Santo (2x)

4- Quero Te ver, quero Te ver
Eu quero Te tocar, eu quero Te abraçar
Quero te ver

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

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

“Doce Espírito”

Há um doce Espírito aqui
e eu sei que é o Espírito de Deus.
Já podemos todos perceber
a presença de Jesus, o Salvador.

Se te achas salvo e ao invés
estás débil, oprimido e sem vigor
renda-te a presença do Senhor
e o Espírito te encherá de amor.
Doce presença, presença santa
vem sobre nós encher-nos com teu poder.
Te adoraremos por tua presença aqui
e que renovará os nossos corações.
Louvado seja o Senhor.

“Corpo e Família”
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado,
coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração,
eu declaro a paz de Cristo, te abençôo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.
Somos corpo e assim bem ajustados,
totalmente ligados, unidos, vivendo em amor.
Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade,
expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso,
do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão.

