Informativo
ANIVERSARIANTES: 13- Dilson Bulhões
do Nascimento; 14- Antonia da Silva
Monteiro, Cláudio Monteiro Martins, Daiana
Sobral Cardoso, Laís Soares Maia; 15- Cleuza
Francisco de Brito Rego;16- Graziella
Magarelli, Welida Gomes de Souza
Nascimento. Casamento: 13- Francisco de
Assis e Sebastiana; 16- Edson e Welida.
Parabéns!

CULTO DE ORAÇÃO: ocorre sempre nas
quartas-feiras. Participe desse momento e
invista no seu crescimento espiritual. Aprenda
sobre “Mandamentos Recíprocos”.

REUNIÃO DO CPC: o Pr. Washington Luiz
convoca os membros do Conselho para a
reunião plenária dia 17/07, às 20h, no 3º piso.

CULTO ADM: os membros da PIBS são
convocados para a assembleia regular a ser
realizada no próximo domingo, dia 19/07, às
10h25.

OFERTA MISSÕES ESTADUAIS: hoje é
dia de Missões Estaduais e você poderá
contribuir com Missões no Planalto Central.
Faça seu alvo e o consagre para a obra
Missionária nos cultos da manhã e da noite.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

SEMINÁRIO MULTIPLIQUE: a

I Crônicas 11:1 -12:18
I Crônicas 12:19-14:17
I Crônicas 15:1-16:36
I Crônicas 16:37-18:17
I Crônicas 19:1-21:30
I Crônicas 22:1-23:32
I Crônicas 24:1-26:11

marquem uma entrevista com o Pr.
Washington, pelo telefone 3591-6960 (falar
com Jéssica).

DELÍCIAS DO MILHO: preparem-se!
Dia 18/07 teremos o nosso lual “Delícias
do Milho” na Chácara 5 irmãos. Uma
realização do Ministério da Comunhão.

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA
2016: os preparativos para o
acampamento estão a todo vapor e será
um grande momento em nossas vidas.
Pedimos a todos os irmãos que irão ao
acampamento e que ainda não efetuaram o
pagamento de nenhuma parcela do carnê,
que paguem pelo menos uma das suas
parcelas, com isso, os irmãos estarão
confirmando suas participações neste
evento tão importante da nossa igreja.
Continuem orando, agradecemos a todos
pelo empenho em nos ajudar.

Atos 28:1-31
Romanos 1:1-17
Romanos 1:18-32
Romanos 2:1-24
Romanos 2:25-3:8
Romanos 3:9-31
Romanos 4:1-12

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

9:1-12
9:13-20
10:1-15
10:16-18
11:1-7
12:1-8
13:1-6

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

19:1-3
19:4-5
19:6-7
19:8-9
19:10-12
19:13-14
19:15-16

Escala de Serviços
Neste Domingo, 12/07
¨Assessoria Culto: Valmi V. e Sinval L.
¨Assessoria EBD:
Oliene.
¨Berçário 1:
Dinalva.
¨Culto Infantil 4 a 7: Glaucia e
Rute.
¨Culto Infantil 1 a 3: Viviane, Débora A. e Mada.
¨Diáconos:
Deraldo André e Catarina N.
¨Informática:
Norton, Mayara e Ricardo.
¨Introdução:
Peterson e Telma Guedes.
¨Motoristas:
Paulo Lobo e Sinval Lima.
¨Recepção:
Josi Sobral e Nadir Vieira.
¨Segurança:
José Carlos, Israel e
Jefther.

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

BATISMO: os candidatos ao batismo

Leitura Bíblica da Semana
13-Segunda
14-Terça
15-Quarta
16-Quinta
17-Sexta
18-Sábado
19-Domingo

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

JMN estará realizando o Seminário
Multiplique nos dias 21 a 23 de julho, na
Igreja Batista Esperança em Taguatinga.
Inscrições gratuitas pelo telefone: 33495665. Participem!

No Próximo Domingo, 19/07
Daniel F. e Clesson.
Edina Gadelha.
Débora Nascimento.
Carolina e
Maria Clara.
André, Débora G. e Caio.
Edson e Eufrosina.
Claudio, Daniel Valdivino.
Olinda Machado e Peterson.
Paulo José e Elias Vicente.
Moacir Santos e Angélica F.
Dájames, Valmi, Antonio e
Daniel Ferreira.

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 -JULHO DE 2015

Boletim Dominical

Pastoral

Ano XXXIV - Nº28

Dia de Missões Estaduais
O segundo domingo de julho é o dia que os Batistas Brasileiros escolheram
para comemorar o dia de Missões Estaduais. Esse dia tem passado por esquecido na
maioria das Igrejas Batistas, assim como tem-se feito com outras datas comemorativas
da denominação. Eu aprecio essas datas e gosto de fazer alusão ao acontecimento.
Para hoje, ficamos com o pensamento sobre Missões Estaduais. Qual é o seu
conhecimento sobre esse assunto, que cuida da obra missionária no Planalto Central?
Geralmente, temos poucas informações a respeito dos campos, mas vamos considerar
alguns pontos importantes desse trabalho.
Vamos considerar que em todo o tempo uma agência, braço estendido das
igrejas batistas, está de olho na expansão missionária. A Convenção Batista do Planalto
Central tem essa atribuição e busca realizá-la, com esmero e na dependência do Espírito
Santo. Essa agência canaliza a visão das igrejas e os seus esforços: humanos e
financeiros.
Consideremos que a expansão missionária é fruto de oração e dedicação de
vidas e bens. O Senhor Jesus deixou com os cristãos essa tarefa de evangelizar . Quem
são eles? Eu e você, todos os evangélicos sobre a terra. Nós precisamos, com todo
amor e paciência, passar a amar o conhecido e o desconhecido não crente.
Estamos vivendo uma página inédita, única, na história do Brasil, no Distrito
Federal e em Sobradinho. Creio que estamos mais para ceifar do que para semear. As
pessoas estão sedentas e gritam: “me encontrem”. Resta-nos cumprir o ide de Jesus,
porque os frutos estão prontos para a ceifa.
Consideremos que Deus está à frente de Missões Estaduais. Porém o mover e
o agir divino se dará quando nós entrarmos nessa tarefa com submissão completa, com
obediência total, com oração, em comunhão uns com os outros e até mesmo em jejum,
com absoluta confiança, sabendo que a obra é do Senhor.
Finalmente, consideremos que precisamos personalizar a obra missionária, e
isso é feito com o nosso nome e com os nossos bens. A graça de Deus é soberana e
surpreendente. Pela graça, você será conduzido a fazer a obra missionária e a sua
cidade será o espaço da manifestação da graça e da misericórdia de Deus.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva
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Sobradinho, 12 de julho de 2015.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min
Processional

Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Ministério de Comunicações

É notícia na PIBS

Prelúdio

Instrumental

“Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas,
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra.” (Atos 1:8)

Oração de Intercessão pelo Culto
Canto Congregacional

“Eterno Amor” e “Cantarei Teu Amor”

Momento de Intercessão
1. Pela Convenção Batista do Planalto Central.
2. Por novas frentes missionárias e por mais obreiros.
3. Pela implantação dos PGMs na PIBS.

Consagração de Dízimos e Oferta Missionária

“As Boas NovasAnunciai - 541 HCC”

1- Povo de Deus, cumpri o vosso encargo
3- Anunciai bem alto, ao mundo inteiro,
de proclamar do nosso Deus o amor.
que o nosso Deus é Deus de eterno amor;
Pois ele, compassivo, não deseja
que ele deixou as glórias infinitas
a perdição do indigno pecador.
para salvar o mundo pecador.
As boas novas anunciai.
Que Deus nos ama, contentes proclamai.
2- Oh, contemplai milhares que perecem,
presos nas garras do pecado e mal,
sem que haja alguém que vá e lhes indique
Cristo Jesus, Libertador real!

Oração
Participação Musical
Texto Bíblico

4- Oh, consagrai os vossos bens e filhos
pra difundir de Cristo a santa luz!
Com orações constantes, fervorosas,
participai da causa de Jesus.

Alex Lima
Mateus 28:19-20

“Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do
Espírito Santo; Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu
estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém”.

Processional
Saudações e Boas Vindas
Ministério de Comunicações
Prelúdio

Noite - 19h

Oração de Intercessão
Canto Congregacional
“Doce Espírito”
Oração
Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical
Naiara Farias
Momento Missionário
Tema:
“Fiéis Unidos em Multiplicação”
Divisa: “E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso
mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros.”
(II Tm 2:2)
Dedicação da Oferta Missionária “Levanta a Tua Voz e Anuncia - 536 HCC”
Momento de Intercessão Missionária
1. Agradecer a Deus pelas igrejas que investem e participam da obra missionária.
2. Pelos líderes e missionários da Convenção Batista do Planalto Central.
3. Agradecer a Deus pelas ofertas que serão levantadas nas Igrejas Batistas do Planalto Central.

Canto Congregacional “É TeuPovo/ Eleé Exaltado”, “Grandeé o Senhor” e “EternoAmor”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil
(Crianças de 04 a 07 anos)
Participação Musical
Naiara Farias
Texto Bíblico
I Co 12: 12-14;25-27
DIRIGENTE: Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo
muitos, são um só corpo, assim é Cristo também.

TODOS:

Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus,
quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito.

MULHERES: Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Para que não haja divisão
no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros.

TODOS:

De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele; e, se um
membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele.

DIRIGENTE: Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular.
Mensagem “Analogia do Corpo - Unidade”
Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional
“Um Só Rebanho - 574 HCC”

Pr. Washington Luiz da Silva
“Dá-me Tua Visão - 546 HCC”

1- Dá-me tua visão, Senhor,
olhos que possam ver
almas perdidas sem teu amor,
sem fé, sem graça e poder.

2- Quantos vivem sem conhecer
a tua compaixão!
Que eu mostre, pelo meu proceder,
o teu amor e perdão.

1- Um só rebanho, um só Pastor.
Uma só fé em um só Salvador.
Em teu amor unidos aqui,
num mesmo Espírito vamos a ti,
num mesmo Espírito vamos a ti.

3- Minha vida consagro aqui,
perante a tua cruz;
tudo o que sou pertence a Ti.
Oh, vive em mim, meu Jesus!

2- Um só rebanho, um só Pastor
- fruto, ó Senhor, desse teu grande amor.
Só nos gloriamos na tua cruz.
Sê tu louvado, bendito Jesus!
Sê tu louvado, bendito Jesus!

Oração
Poslúdio

Instrumental

É notícia na PIBS
Instrumental

“Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma
coisa, e que não haja entre vós dissensões; antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um
mesmo parecer.” (I Co 1:10)

Mensagem
“O Evangelho Para Todos”
Canto Congregracional

Abre meus olhos,
dá-me visão, Senhor,
que eu possa aos outros demonstrar
teu maravilhoso amor.

Instrumental

Oração
Poslúdio

3- Um só rebanho, um só Pastor.
Ó Cristo, és digno do nosso louvor.
Tu és o ímã que nos atrai,
e só por ti adoramos o Pai,
e só por ti adoramos o Pai.
4- Um só rebanho, um só Pastor.
Nós esperamos por ti, ó Senhor.
É face a face que vamos ver
quem nos amou e por nós quis morrer,
quem nos amou e por nós quis morrer.

Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h
“Doce Espírito”

“Eterno Amor”
Não há ouro ou bens
Nem riquezas também
Que me afastem do Teu coração
Nem amor por alguém
Poderá me afastar de Ti

O que eu sou
Coloco aos Teus pés
Diante da Tua glória eu me humilharei
Vou encontrar o que precisar
Em Teu eterno amor
Em Teu eterno amor

Jesus
Incomparável amor
Que me resgatou
Mestre
Hoje e pra sempre
Tua face eu buscarei

Abro mão do que sou
Meus desejos eu dou
Quero em tudo, Senhor Te adorar
Mais que fama e poder
Quero Te conhecer, Senhor

“Cantarei Teu Amor”

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

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.

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

Dos montes corre para o mar, Teu rio de amor por mim.
Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar.
Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos.
Teu amor me alcança e me faz louvar-Te.

“É Teu Povo/Ele é Exaltado”

Cantarei Teu amor pra sempre! (4x)
Meu coração exulta, de alegria eu canto.
Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a Tua alegria.

“As Boas Novas Anunciai - 541 HCC”
1- Povo de Deus, cumpri o vosso encargo
3- Anunciai bem alto, ao mundo inteiro,
de proclamar do nosso Deus o amor.
que o nosso Deus é Deus de eterno amor;
Pois ele, compassivo, não deseja
que ele deixou as glórias infinitas
a perdição do indigno pecador.
para salvar o mundo pecador.
As boas novas anunciai.
Que Deus nos ama, contentes proclamai.
2- Oh, contemplai milhares que perecem,
presos nas garras do pecado e mal,
sem que haja alguém que vá e lhes indique
Cristo Jesus, Libertador real!

4- Oh, consagrai os vossos bens e filhos
pra difundir de Cristo a santa luz!
Com orações constantes, fervorosas,
participai da causa de Jesus.

“Dá-me Tua visão - 546 HCC”
1- Dá-me tua visão, Senhor,
olhos que possam ver
almas perdidas sem teu amor,
sem fé, sem graça e poder.
Abre meus olhos,
dá-me visão, Senhor,
que eu possa aos outros demonstrar
teu maravilhoso amor.

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.

2- Quantos vivem sem conhecer
a tua compaixão!
Que eu mostre, pelo meu proceder,
o teu amor e perdão.
3- Minha vida consagro aqui,
perante a tua cruz;
tudo o que sou pertence a Ti.
Oh, vive em mim, meu Jesus!

É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande.
Exaltamos teu doce nome pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus,
Pois és santo. Sim, és digno, de louvor e de ser adorado.
És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor!
Ele é exaltado,
Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar,
O Rei é exaltado no céu, eu louvarei.
terra e céu glorifiquem seu santo nome.
Ele é exaltado, pra sempre exaltado
Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. ( Aleluia)
seu nome louvarei.

“Grande é o Senhor”
Grande é o Senhor e mui digno de louvor,
na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
Alegria de toda a terra.
Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória,
que nos ajuda contra o inimigo.
Por isso diante dEle nos prostramos.

Queremos o teu nome engrandecer
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas
Confiamos em teu infinito amor,
Pois só Tu és o Deus eterno
sobre toda a terra e céu.

“Eterno Amor”
Não há ouro ou bens
Nem riquezas também
Que me afastem do Teu coração
Nem amor por alguém
Poderá me afastar de Ti

O que eu sou
Coloco aos Teus pés
Diante da Tua glória eu me humilharei
Vou encontrar o que precisar
Em Teu eterno amor
Em Teu eterno amor

Jesus
Incomparável amor
Que me resgatou
Mestre
Hoje e pra sempre
Tua face eu buscarei

Abro mão do que sou
Meus desejos eu dou
Quero em tudo, Senhor Te adorar
Mais que fama e poder
Quero Te conhecer, Senhor

