Informativo

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ANIVERSARIANTES: 14- Elen Santana do

CULTO ADM: os membros da PIBS são

Nascimento Silveira;15- Ana Paula de Oliveira,
Elisete Barbosa Sousa, Júlia de Souza Moura;
18- Dirce Barbosa Mesquita de Oliveira,
Geraldo Vital de Sousa, Davi Moreira da Silva;
19- Samuel Mendes Guedes; Casamento:
15- Marcelo e Rosana Medeiros.Parabéns!

CURSO DE CAPACITAÇÃO:

OFERTA ESPECIAL: durante o mês de
junho, vamos recolher a oferta especial para a
construção da casa pastoral em Guiné Bissau.
Os irmãos podem utilizar os envelopes dos
bancos que estão destinados para esse fim.

CORO FEMININO: hoje haverá ensaio às
15h na PIBS.

RETIRO DOS ADOLESCENTES:
atenção adolescentes de 12 a 18 anos! Vem aí
o “22 Horas de Comunhão”, na Chácara das
Oliveiras. Será nos dias 19 e 20 de junho. Valor
da inscrição: R$ 30,00. Maiores informações
com o Pastor Aldo Gléria (81252948).
Participem!

REUNIÃO DO CPC: o Pr. Washington Luiz
convoca os membros do Conselho para a
reunião plenária dia 19/06, às 20h, no 3º piso.

CURSO LIVRE DE MÚSICA: Se você
deseja aprender violino, clarinete ou canto,
inscreva-se no Curso Livre de Música da
PIBS. Informações na Secretaria da PIBS.

DOAÇÃO DE INSTRUMENTOS: Se
você tem algum instrumento em casa, que
não utiliza mais e esteja em bom estado,
doe para o Curso Livre de Música.

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA
2016: acampamento é sempre um

momento único na vida da igreja; oremos
para que possa ser um marco em nossas
vidas. Continuem nos ajudando com os
pagamentos dos seus carnês em dia, assim
manteremos os nossos compromissos.

DOAÇÃO DE BRINQUEDOS E
AGASALHOS: o Ministério de Ação
Social, por meio da Coordenação de
Beneficência, solicita aos irmãos que
tenham brinquedos usados em bom estado
e agasalhos (roupas de frio, cobertores,
toucas ou luvas), que procurem a secretaria
da igreja ou a irmã Romilda para fazerem
sua doação.

Atos 9:1-25
Atos 9:26-43
Atos 10:1-20
Atos 10:21-48
Atos 11:1-30
Atos 12:1-23
Atos 12:24-13:15

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

131:1-3
132:1-18
133:1-3
134:1-3
135:1-21
136:1-26
137:1-9

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

17:4-5
17:6
17:7-8
17:9-11
17:12-13
17:14-15
17:16

Escala de Serviços
Neste Domingo, 14/06
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 7:

Jefferson G. e Caio G.
Oliene.
Euza.
Tânia Franklin., Alessandra e
Rute.
¨Culto Infantil 1 a 3: Viviane, Débora A. e Emília.
¨Diáconos:
Adalberto e Norma Maria.
¨Informática:
Norton, Camylla e Ricardo.
¨Introdução:
Peterson e Angélica Freitas.
¨Motoristas:
Queomides e Sinval.
¨Recepção:
Tania S. e Moacir S.
¨Segurança:
Alessandro, Ismeraldo,
Marivam e Luis Bueno.

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

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 Reis 11:1-12:19
I Reis 12:20-13:34
I Reis 14:1-15:24
I Reis 15:25-17:24
I Reis 18:1-46
I Reis 19:1-21
I Reis 20:1-21:29

08-Segunda
09-Terça
10-Quarta
11-Quinta
12-Sexta
13-Sábado
14-Domingo

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

convocados para a assembleia regular a ser
realizada no próximo domingo, dia 21/06,
às 10h25.

No Próximo Domingo, 21/06

ATIVIDADES REGULARES

Paulo L. e Nelson.
Edina Gadelha.
Robertina.
Tânia Lobo, Alice e Vanessa.

• 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.

André, Débora G. e Larissa.
Maria Consuelo e Deraldo.
Josy, Daniel e Ricardo.
Magali S. e Paulo José.
Nelson S. e Elias V.
Nadir V. e Maria Clara M.
Sebastião Júnior, Paulo de
Tarso, Elias V. e Marcelo M.

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 -JUNHO DE 2015

Boletim Dominical

Pastoral

Ano XXXIV - Nº24

Dia do Pastor
“E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apascentarão com
ciência e com inteligência” (Jeremias 3.15).
É impossível descrer no ministério pastoral! Quem vive o exercício do ministério,
quem dentro dele atua e dele se mantém, entende como Deus trabalha através das
circunstâncias. Particularmente, não gosto e não faço uso da expressão: “o ministério é
muito difícil”. Todas as profissões são difíceis.
Jesus não disse que quem deseja ser médico, excelente obra deseja. Ele também
não disse que quem deseja ser advogado, professor, militar, motorista, secretário,
excelente obra deseja. Porém, Ele usou essa afirmação para o pastoreio de pessoas.
Eu sei que não é fácil para o pastor, por exemplo, precisar conversar sobre si
mesmo, mas por segurança, é preferível ficar calado. Para ele não é fácil administrar
diálogos incompreendidos e desfazer as especulações dos sempre descontentes.
Aprendi que a responsabilidade do todo pesa muito mais, quando o pastorando
não formou discípulos. Nessa perspectiva, podemos rever os nossos conceitos e valores
sobre o discipulado e seguir uma linha que possa nos ajudar a reconstruí-lo com sucesso.
O preço de uma reconstrução no ministério pastoral é alto.
Nos últimos tempos, o inimigo vai usar de todas as estratégias para perturbar os
ministérios nesses canteiros de obras, em reconstrução. É plano do mal ferir o pastor
para espalhar as ovelhas. Suas estratégias serão vistas pelos confrontos internos (que
têm origem no seio da igreja) e externos (que vem do mundo), esses confrontos se
levantarão com grande ímpeto.
Apesar de todas as ameaças, é impossível não crer no ministério pastoral e não
exercê-lo com a alma lavada de todo e qualquer temor. Nenhum pastor está imune a esse
combate. Por isso, todos eles precisam “levar tudo a Deus em oração”. O cotidiano do
pastor deve ser de alguém que permanece na “sala com o Mestre”, todo o tempo.
Viver esse momento, outra vez, é gratificante pelos frutos que surgem como
santa compensação de um ministério. Nenhum pastor poderá ficar diante de Deus com
desculpas por ter falhado em serví-lo corretamente e adorá-lo em espírito e em verdade,
se hoje, Ele está renovando mais uma oportunidade para o exercício pastoral.
De seu pastor e amigo,
Washington Luiz da Silva.
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Sobradinho, 14 de junho de 2015.

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

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

Instrumental
É notícia na PIBS
Instrumental

“E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos guiarão com conhecimento e
discernimento.” (Jeremias 3:15)

Oração de Intercessão
Canto Congregacional
“Digno És de Glória” e “Ao Que é Digno”
Leitura Bíblica
Ef 4:7,8; 11; 12; Fl 2:29; Cl 1:10; I Ts 2:19,20; Sl 90:17
Mas a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo.
TODOS:
Por isso foi dito: subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos
homens.

PASTORES:

E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como
evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres,

TODOS:

tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a
edificação do corpo de Cristo;

MULHERES: Recebei-o no Senhor com toda alegria e honrai os homens como ele;

Processional

Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Ministério de Comunicações

É notícia na PIBS

Prelúdio

Instrumental

“...para que se conheçam seu caminho na terra e sua salvação entre todas as nações.” (Sl 67:2)

Oração de Intercessão
Canto Congregacional

“Seja Adorado”

Oração

Visitantes, Bens e Vidas

Participação Musical

Alex Lima

Momento Missionário
Tema:

“Fiéis Unidos em Multiplicação”

Divisa: "E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo

HOMENS:

Assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe
em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus,

PASTORES:

Pois, quando nosso Senhor Jesus voltar, quem será nossa esperança, alegria e
coroa de glória diante dele? Por acaso não sois vós? Na verdade, vós sois a nossa
glória e a nossa alegria.

Hino

TODOS:

Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus; e confirma sobre nós a obra das
nossas mãos; sim, confirma a obra das nossas mãos.

1. Por um despertamento e maior envolvimento na obra missionária.
2. Pelos missionários que atuam no campo do Planalto Central.
3. Para que Deus prepare os corações das pessoas para o recebimento do Evangelho.

Momento de Intercessão
1. Pelos pastores batistas no Brasil
2. Pelas famílias pastorais
3. Pelo ministério pastoral da PIBS

Momento de Intercessão

“O Grande Deus”, “Tu és Santo” e “Por Estas Razões”

Oração de Dedicação ao Culto Infantil

2- Minha vida quebra, molda e usa.
Quero ser um vaso em tuas mãos.
Que também eu seja como espelho,
refletindo sempre o teu padrão.

(Crianças de 04 a 07 anos)

Participação Musical
Mensagem

Alex Lima

“Unidos em Multiplicação”

Canto Congregacional

Pr. Washington Luiz da Silva

“Levanta a Tua Voz e Anuncia - 536 HCC”

1- O clamor de um mundo novo cresce em nossa direção;
é a voz do nosso povo sem a paz no coração.
Levanta a tua voz e anuncia a mensagem do perdão;
compartilha com alegria: Cristo salva e dá paz ao coração.
2- Para o mundo triste e aflito levantemos nossa voz
por Jesus Senhor bendito, que na cruz sofreu por nós.

O que sou e tudo o que possuo
eu entrego para te servir.
Quero ser um instrumento usado por ti.
Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui.

Oração
Poslúdio

“Fiéis Unidos em Multiplicação”

Canto Congregacional

Participação Musical
Marília Cardoso
Consagração de Dízimos e Ofertas
“Oh, Trazei à Casa do Tesouro - 244 HCC”
Oração
Mensagem
Pr. Aldo Gléria Cavalcante
Homenagem aos Pastores
Canto Congregracional
“Tua Voz Escuto a Convocar-me - 478 HCC”
1- Tua voz escuto a convocar-me;
pronto estou e vou te obedecer.
Nesta senda vou seguir teus passos,
mesmo que eu precise padecer.

transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros." (II Tm 2:2)

3- Bens e vidas colocados no altar do Salvador,
por Jesus multiplicados, serão bênçãos do amor.

Oração
Instrumental

Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h
“Seja Adorado”

“Digno és de Glória”
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.

“Ao Que é Digno”
Levantemos nossas mãos e adoremos
A Jesus, cordeiro de Glória
Exaltemos Sua incomparável majestade
Ao que vive pra sempre, Ao grande Eu Sou
A Jesus.

Ao que é digno de receber a glória,
ao que é digno de receber o louvor,
ao que é digno de receber a glória,
ao que é digno de receber o louvor,

“Fiéis Unidos em Multiplicação”
O Mestre nos disse que pela comunhão
O mundo conheceria sua salvação
É tão suave viver entre os irmãos
Que Deus faz multiplicar essa bênção

“Oh, Trazei à Casa do Tesouro - 244 HCC”
1- Oh, trazei à casa do tesouro,
dízimos e ofertas com amor!
Consagrai-vos como bons mordomos,
desfrutando as divinais promessas.

Seja adorado Aquele que está entre nós.
Adorado no Seu santo monte.
Seja adorado o Cristo, o Filho de Deus.
Para sempre e sempre amém,
pelos séculos dos séculos amém.
Santo é o Senhor. (bis)
Aleluia.

Sua face é como um leão.
Seus olhos como chama de fogo.
Seus pés reluzentes.
Suas mãos poderosas.
Bendito é o Cordeiro de Deus. (bis)

Nos unir, dar as mãos
Celebrar partir o pão
Perseverar na palavra e na oração
Fiéis unidos em multiplicação

E eu ergo a voz com a igreja que não se cala
Canto um hino bem alto que declara
Grandioso é o Senhor o nosso Deus
Muitos vagando sozinhos na multidão
Sem ter o amor que aquece o coração
Precisam ouvir da Palavra de salvação
E proclamar Jesus Cristo é a nossa missão

Sim, provai-o,
confiantes, dedicai-vos já ao Senhor,
Que grandes bênçãos
sobre vós derramará.

Nos unir, dar as mãos
Celebrar partir o pão
Perseverar na palavra e na oração
Fiéis unidos em multiplicação

“O Grande Deus”

2- Quando minha fé vacila e falha,
tudo se escurece ao meu redor;
com ternura meu Senhor me ampara;
pelo seu amor então prossigo.
3- Eu lhe dediquei a minha vida,
todos os talentos, tempo e bens.
Com mil bênçãos ele me sustenta;
nele achei perdão e paz perenes.

“Tua Voz Escuto a Convocar-me - 478 HCC”

Excelso, sublime, eterno e digno de louvor. O grande Deus que fez os céus
e tudo que há na terra. Glorioso, divino, supremo e tem todo o poder
e a sua glória enche os céus, diante dele as trevas caem.
É Rei dos reis, eternamente a sua força é nossa força
o seu amor e a sua graça ultrapassam a razão.

“Tu És Santo”
Tu és Santo, (Tu és Santo). Poderoso, (Poderoso). Tu és digno, (Tu és digno).
De adoração, (De adoração). Eu te sigo, (Eu te sigo). Eu te louvo, (Eu te louvo).
Para sempre, (Para sempre). Te amarei, (Te amarei).
Eu canto e louvo (Ele é meu Senhor, Ele é o Rei dos reis).
Ao Rei que é digno. (Ele é o pai de amor, poderoso Deus).
Eu canto e adoro, (É o Emanuel, Ele é o Grande Eu Sou).
Diante dele eu me prostro (Ele é o cordeiro que me salvou).

1- Tua voz escuto a convocar-me;
pronto estou e vou te obedecer.
Nesta senda vou seguir teus passos,
mesmo que eu precise padecer.

E eu canto e louvo. (Ele vivo está, Ele ressurgiu).
Ao Rei que é digno. (Sempre reinará, Ele sempre existiu).
Eu canto e adoro. (Ele é o alfa e ômega, o inicio e o fim).
Diante dele eu me prostro.(Salvador e Messias, amigo pra mim).
Príncipe da paz, só por Ele eu vivierei.

O que sou e tudo o que possuo
eu entrego para te servir.
Quero ser um instrumento usado por ti.
Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui.

“Por Estas Razões”
2- Minha vida quebra, molda e usa.
Quero ser um vaso em tuas mãos.
Que também eu seja como espelho,
refletindo sempre o teu padrão.

Por teu grande amor
Por tua vida em mim
Pelo teu perdão
Graça que é sem fim.

Por tuas mãos que curam
Esperança aqui
Pelo dom da paz
Pela fé em ti

E por isso te louvo
E por isso te adoro
E por isso eu vivo para falar
do teu amor.

