Informativo
ANIVERSARIANTES: 05- Wellington
Ferreira Sobral; 06- Sophia Sobral Morgan
Borges; 10- Angélica Bezerra Ribeiro, Maria
Ivone Neto, Rosilda Beserra Guimarães, Davi
de Sousa Martins; Casamento: 07- Jessé e
Luzia; 08- Adalberto e Patrícia, Jeferson e
Karina; 10- Álisson e Ádila, Dájames e Janaína,
Paulo de Tarso e Maristela; 11- Paulo César e
Helma. Parabéns!

MINISTÉRIO DIACONAL: terá sua

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

SEMINÁRIO MULTIPLIQUE: a

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

DELÍCIAS DO MILHO: preparem-se!

CULTO DE ORAÇÃO: ocorre sempre nas

Dia 18/07 teremos o nosso lual “Delícias
do Milho” na Chácara 5 irmãos. Uma
realização do Ministério da Comunhão.

ESCALA
MINISTÉRIO
DE
ADORAÇÃO: a escala do mês de julho já
está disponível no quadro de avisos da igreja e
foi enviada por e-mail.

OFERTA MISSÕES ESTADUAIS: no 2°
domingo de julho, dia de Missões Estaduais,
você poderá contribuir com Missões no
Distrito Federal. Faça seu alvo e o consagre
para a obra Missionária.

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.

Leitura Bíblica da Semana
06-Segunda
07-Terça
08-Quarta
09-Quinta
10-Sexta
11-Sábado
12-Domingo

II Reis 23:31-25:30
I Crônicas 1:1-2:17
I Crônicas 2:18-4:4
I Crônicas 4:5-5:17
I Crônicas 5:18-6:81
I Crônicas 7:1-8:40
I Crônicas 9:1-10:14

Atos 22:17-23:10
Atos 23:11-35
Atos 24:1-27
Atos 25:1-27
Atos 26:1-32
Atos 27:1-20
Atos 27:21-44

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

2:1 - 12
3:1 - 8
4: 1 - 8
5:1-12
6:1-10
7:1-17
8:1-9

Provérbios 18:13
Provérbios 18:14 - 15
Provérbios 18: 16 - 18
Provérbios 18:19
Provérbios 18:20-21
Provérbios 18:22
Provérbios 18:23-24

Escala de Serviços
Neste Domingo, 05/07
¨Assessoria Culto:
Wellington S. e Alessandro C.
¨Assessoria EBD:
Karina Mondianne.
¨Berçário 1:
Leticia.
¨Culto Infantil 4 a 7: Karina Mondianne e
Vanessa.
¨Culto Infantil 1 a 3: Fernanda, Débora G. e Emília.
¨Diáconos:
Valdivino D. e Maria Alves.
¨Informática:
Daniel, Camylla e Jozy.
¨Introdução:
Magali S. e Paulo José.
¨Motoristas:
Israel B. e Elias V.
¨Recepção:
Gleslia P. e Tania S.
¨Segurança:
Marcos Gomes, Hudson Teles
e Ricardo Valverde.

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

reunião hoje, às 17h30 na PIBS.
quartas-feiras. Participe desse momento e
invista no seu crescimento espiritual. Aprenda
sobre “Mandamentos Recíprocos”.

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, 12/07
Valmi V. e Sinval L.
Oliene.
Dinalva.
Glaucia e
Rute.
Viviane, Débora A. e Mada.
Deraldo André e Catarina N.
Norton, Mayara e Ricardo.
Peterson e Telma Guedes.
Paulo Lobo e Sinval Lima.
Josi Sobral e Nadir Vieira.
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.
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS -JUNHO DE 2015
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Pastoral
A importância dos Cultos das Quartas-feiras

Se existe uma coisa que muito desejamos isso tem nome: crescimento! Sem
distinção, todos gostam de crescer. A lei da vida pede o crescimento. Quanto à vida
espiritual do crente, o crescimento espiritual é indispensável. É bíblico e é da vontade
de Deus que o crente tenha maturidade espiritual.
São obrigação e privilégio do crente experimentar o que I Pedro 3:18 diz: “Antes,
crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo”. Nós
devemos e podemos progredir na vida espiritual, e isso não o fazemos sozinhos. Deus
nos dá os recursos para avançarmos nessa direção.
A igreja é um recurso de Deus para o seu crescimento e todo o trabalho que ela
realiza tem por objetivo promover a edificação dos crentes. Não vivenciar esses
momentos de celebração da igreja e as ações menores que ela realiza, constitui-se num
prejuízo para quem não valoriza esses acontecimentos.
Em nossas atividades, a celebração das quartas-feiras, responde a uma das
necessidades vitais do crente: a oração. A razão pela qual alguns crentes andam tão
abatidos e exaustos; desanimados e queixosos; frios e insensíveis; capazes de abrigarem
sentimentos negativos e manterem um enorme descontentamento; é porque se privam
dessa necessidade vital que é a oração.
Nas quartas-feiras você tem a oportunidade de abrir o coração para Deus,
junto com outros irmãos, em momentos específicos e vivenciar uma atmosfera divina
que nos cerca, com a presença do Senhor. Também você recarrega as suas baterias, ou
seja, recebe mais uma porção da Palavra para vencer o restante da semana.
As hostes infernais da maldade militam contra o crente para abafarem a sua
necessidade da oração. O pecado não confessado esfria a nossa disposição de orar. O
egoísmo que se manifesta como preguiça, indiferença, despreocupação, é outro mal
que nos impede de orar.
Examine a sua vida e reveja o seu compromisso com Deus e com a sua igreja.
Decida por fazer um voto ao Senhor de consagração por uma vida oração, de intercessão,
de envolvimento na luta de mover o céu com orações que são feitas na terra.
Que seja assim, até quarta-feira.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva
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Sobradinho, 05 de julho de 2015.

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional

Instrumental

Ministério de Comunicações

É notícia na PIBS

Prelúdio

Instrumental

“E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lho farei conhecer ainda; para que haja neles aquele amor com
que me amaste, e também eu neles esteja.” (João 17:26)

Oração de Intercessão pelo Culto
Canto Congregacional

“Cantarei Teu Amor” e “Doce Nome”

Leitura Bíblica

João 17:1-19

Consagração de Dízimos e Ofertas

“Nome Bom, Doce à Fé - 174 HCC”
3- Este nome leva sempre
para bem te defender.
Ele é arma ao teu alcance
quando o mal te aparecer.

4- Leva tu contigo o nome
de Jesus, o Salvador,
Este nome dá consolo,
seja no lugar que for.

Canto Congregacional

“Igreja”

Oração

Visitantes, Bens e Vidas
Conjunto Gideonitas
“Fiéis Unidos em Multiplicação”

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

“Levanta a Tua Voz e Anuncia - 536 HCC”

Momento de Intercessão Missionária

Canto Congregacional

“Alegrei-me”, “Se Não For Pra Te Adorar” e “Ao Único”

Oração de Dedicação ao Culto Infantil
Participação Musical
Texto Bíblico

Ascendino Júnior
João 17:20-26
Pr. Nilson Pereira de Moura
“Igual a Jesus”
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.

Oração
Poslúdio

Oração de Intercessão

1. Pelo ministério do Pr. Luís Cláudio, sua esposa Licileila e filhos em Campos Lindos de Goiás.
2. Por recursos financeiros para a construção do templo e da casa pastoral.
3. Pela capacitação de líderes e desenvolvimento de projeto de alfabetização de adultos.

Oração

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.

Instrumental

“Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos
membros uns dos outros.” (Romanos 12:5)

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

Nome bom, doce à fé,
a esperança do porvir,
Nome bom, doce à fé,
a esperança do porvir.

Canto Congregracional

Prelúdio

Tema:

1- Nome santo e venerável
é Jesus, o amado teu.
Rei dos reis, Senhor eterno,
tu o aclamarás no céu.

Mensagem

É notícia na PIBS

Momento Missionário

1. Para que aprendamos e aceitemos sermos um no Senhor.
2. Para que tenhamos a alegria completa do Senhor.
3. Para que sejamos santificados na verdade da palavra.

Texto Bíblico

Ministério de Comunicações

Participação Musical

Momento de Intercessão

Participação Musical

Instrumental

Saudações e Boas Vindas

Saudações e Boas Vindas

2- Oh, que nome tão precioso,
pois alegra o coração!
Sendo por Jesus aceito,
tu terás o seu perdão.

Processional

Mensagem

“Analogia do Corpo - Humildade”

Canto Congregacional

(Crianças de 04 a 07 anos)
Conjunto Gideonitas
I Co 12: 14-27
Pr. Washington Luiz da Silva
“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.

Oração
Instrumental

Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min

“Igreja”

“Cantarei Teu 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.
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.
“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.
“Nome Bom, Doce à Fé - 174 HCC”
1- Nome santo e venerável
é Jesus, o amado teu.
Rei dos reis, Senhor eterno,
tu o aclamarás no céu.
Nome bom, doce à fé,
a esperança do porvir,
Nome bom, doce à fé,
a esperança do porvir.
2- Oh, que nome tão precioso,
pois alegra o coração!
Sendo por Jesus aceito,
tu terás o seu perdão.

Estamos todos congregados aqui.
Algo novo Deus está por fazer
Certamente abençoados por Deus
A este povo a quem muito quer bem,
Há um clima, uma esfera de amor,
Seu Espírito ele já derramou,
Uma força que se move entre nós.
Sua Igreja forte edificou.
Pra louvor de tua glória, vem, Senhor tua história
Escrever através de nossas vidas
Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos
Vem Senhor e reina hoje aqui.
Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor e reina hoje aqui.

“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.

“Alegrei-me”
É bom saber que Cristo está neste lugar. Pra transformar sua tristeza em alegria.
Pois o meu prazer é estar na lei do Senhor. E na sua lei meditar noite e dia.
Os que habitam em sua casa são bem-aventurados. Louvam-te perpetuamente.
Alegrei-me quando disseram:
vamos para a casa do Senhor (2x)
Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus, ao seu lado, irmão.
Bem unidos, sem brechas, no mesmo amor transbordando da glória do Senhor.

“Se Não For Pra Te Adorar”
Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor.
Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor.
As minhas mãos levantar, Tua beleza então contemplar.
Com meus lábios declarar toda a minha adoração.

3- Este nome leva sempre
para bem te defender.
Ele é arma ao teu alcance
quando o mal te aparecer.
4- Leva tu contigo o nome
de Jesus, o Salvador,
Este nome dá consolo,
seja no lugar que for.
“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.

Noite - 19h

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.

Se não for pra te adorar, para que nasci?
Se não for pra Te servir, por que estou aqui?
Sim, eu quero Te adorar, Te adorar, Senhor, estou aqui.

“Ao Único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

“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.

