Informativo
ANIVERSARIANTES: 26- Ana Rodrigues
de Souza, Ariovaldo Gonçalves Barbosa,
Eunice Monteiro Nascimento, Isabela Luíza
Zardo e Silva; 27- Oliene Bernabé Zardo e
Silva; 28- Romilda Moreira Rossi; 29Peterson Augusto Guedes, Priscila Brito dos
Santos; 30- Lívia de Abreu Rezende.
Casamento: 28- Dirley e Mércia. Parabéns!

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

OFERTA ESPECIAL: apoie a Conferência
Missionária dando uma oferta especial no dia
02/08, que será destinada para os trabalhos da
Conferência.

CURSO LIVRE DE MÚSICA: quer
aprender música? O Curso Livre de Música
da PIBS está oferecendo os curso de piano,
violino, clarineta, violoncelo e canto.
Informações na secretaria da PIBS.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ESCALA MINISTÉRIO DE
ADORAÇÃO: a escala do mês de agosto
já está disponível no quadro de avisos da
igreja e já foi enviada por e-mail.
será o nosso costelão, em prol do Projeto
Gabu, em Guiné Bissau. Venham saborear
o mais autêntico “Costelão Fogo de Chão”.
Adquira o seu convite na secretaria ou com
os irmãos do Coro Masculino.

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
II Crônicas 14:1-16:14
II Crônicas 17:1-18:34
II Crônicas 19:1-20:37
II Crônicas 21:1-23:21
II Crônicas 24:1-25:28
II Crônicas 26:1-28:27
II Crônicas 29:1-36

Romanos
Romanos
Romanos
Romanos
Romanos
Romanos
Romanos

9:1-21
9:22-10:13
10:14-11:12
11:13-36
12:1-21
13:1-14
14:1-23

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

19:1-14
20:1-9
21:1-13
22:1-18
22:19-31
23:1-6
24:1-10

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

20:1
20:2-3
20:4-6
20:7
20:8-10
20:11
20:12

Escala de Serviços
Neste Domingo, 26/07
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 7:

Jefferson G. e Caio Guedes.
Andreia Santos.
Maria das Graças.
Carolina e
Maria Clara.
¨Culto Infantil 1 a 3: Fernanda, Ana e Larissa.
¨Diáconos:
Isaque André e Norma Maria.
¨Informática:
Norton, Ricardo e Daniel.
¨Introdução:
Paulo José e Wellida.
¨Motoristas:
Alessandro e Sinval.
¨Recepção:
Valmi Vieira e Maria Clara.
¨Segurança:
Daniel, Fernando Bulhões e
Wallace.

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

COSTELÃO PIBS: no dia 08 de agosto

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

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

No Próximo Domingo, 02/08

ATIVIDADES REGULARES

Paulo Lôbo e Nelson.
Karina Mondiane.
Euza.
Tania Naves e
Alice.
Fernanda, Mada e Emília.
Joaquim e Ivone Naves.
Josy, Mayara e Daniel.
Eduardo A. e Caroline A.
Samuel Mendes e Franquisnei L.
Sebastião C. e Ana Freitas.
Sebastião C., Ariovaldo e
Nelson.

• 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.

Boletim Dominical

Pastoral

Ano XXXIV - Nº30

Outra vez? Sim. Outra vez!
Desculpe-me incomodá-lo com o mesmo assunto. Somente quero compartilhar
algo muito especial:
Do meu ponto vista, sonho com Cultos de Oração nas quartas-feiras,
concorridos, vibrantes, cheios e isso como resultado de crentes cheios de alegria,
compromissados com o momento, sentindo a necessidade de orar e buscar a Deus. A
minha oração é: o que devo tanto fazer para Deus, para vê-lo sentir esse prazer?
Do ponto de vista de Deus, o propósito do culto vai além das razões por mim
apresentadas, além da razão de viver a vida cristã envolvente, além da razão pela qual
Deus no passado orientou a celebração das quartas-feiras. Deus abriu para nós essa
oportunidade de culto para que Ele fosse glorificado.
É plano divino que os seus encontrem prazer e alegria no Senhor em todo o
tempo. Ouvi-Lo falar de modo saudável e Sua voz sendo audível em nossos ouvidos
através da Sua Palavra, semelhante quando o Sinai foi envolvido por nuvens e fumaça
porque Deus havia descido ali, assim é o propósito do Pai, com as oportunidades que
temos de cultos. Somos envolvidos com o poder da Palavra.
A palavra proferida, nos cultos das quartas, dá ênfase aos “Mandamentos
Recíprocos”. Não há equívocos sobre essa disciplina espiritual. É bíblica e é plano de
Deus que os seus filhos aprendam a viver o caminho de mão-dupla: “Amando uns aos
outros, servindo uns aos outros, encorajando uns aos outros, não mentido, levando as
cargas, suportando, sujeitando-se, aceitando”, sempre uns aos outros.
Todo aprendizado exige sacrifício! Quanto você já aprendeu e cresceu na vida
cristã por envolver-se com as ações da igreja, tais como a EBD, os cultos dominicais e
os cultos das quartas-feiras? Receio que esses momentos orientadores da fé e do
fortalecimento espiritual passem batidos por você e sua prática de não encará-los como
importantes, torne-se uma coisa comum na sua vida.
Outra vez, venho fazer um apelo veemente, como fez Paulo: “Rogo-vos,
irmãos...” (Rm12:1) a que encontrem no seu tempo, ainda que sacrificial, um lugar para
as celebrações a Deus, nos Cultos das Quartas-feiras.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS -JULHO DE 2015
59% r e a l i za d o

0%

01 a 19/07

100 %
do orçado

Sobradinho, 26 de julho de 2015.

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

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

Instrumental
É notícia na PIBS
Instrumental

“Vemos, porém, Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos, coroado de glória e honra por
causa do sofrimento da morte, para que, pela graça de Deus, sofresse a morte em favor de todos.”
(Hb 2:9)

Oração de Intercessão
Canto Congregacional
Momento de Oração

“É Tua Graça” e “Nada Além do Sangue”

TODOS:

Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Ministério de Comunicações

É notícia na PIBS

Prelúdio

Instrumental

“Nele o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação
de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo no amor.” (Efésios 4:16)

Oração de Intercessão
Canto Congregacional

1. Agradecer a Deus pela redenção em Cristo.
2. Agradecer a Deus por nos dar Suas preciosas e grandiosas promessas.
3. Agradecer por nos fazer Seus filhos em Cristo.

Participação Musical
Leitura Bíblica

Processional

“Quero Louvar-Te”

Oração

Marília Cardoso
I Jo 3:16; Jo 17:5; Fl 2:8; Rm 8:17

Nisto conhecemos o amor: Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar nossa vida
pelos irmãos.

Visitantes, Bens e Vidas

Participação Musical

Coro da PIBS

Testemunho

Joel Martins

Leitura Bíblica
Ef 1:4-5a; 2:19
DIRIGENTE: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e
irrepreensíveis diante dele em amor;

DIRIGENTE: Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo
antes que o mundo existisse.

MULHERES: Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e
morte de cruz.

TODOS:

TODOS:

Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros de Cristo,
se é certo que sofremos com ele, para que também com ele sejamos glorificados.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Eu sei que foi pago um alto preço
Para que contigo eu fosse um, meu irmão.
Quando Jesus derramou sua vida,
Ele pensava em ti, Ele pensava em mim,
pensava em nós.

“Alto Preço”
E nos via redimidos por seu sangue,
Lutando o bom combate do Senhor.
Lado a lado trabalhando,
sua igreja edificando
e rompendo as barreiras pelo amor.

E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui,
Que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor.
E por mais que as trevas militem e nos tentem separar,
Com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar.

Oração
Texto Bíblico

II Coríntios 8:9

“Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, tornou-se pobre por vossa
causa, para que fôsseis enriquecidos por sua pobreza.”

Mensagem

“A Oferta de Amor”

Pr. Washington Luiz da Silva

Celebração da Ceia do Senhor
Canto Congregacional

“Maravilhosa Graça - 193 HCC”

Oração
Poslúdio

MULHERES: E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo;
Assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes; pelo contrário, sois concidadãos
dos santos e membros da família de Deus.

Momento de Intercessão
1. Que aprendamos a servir a Igreja com amor verdadeiro.
2. Que a nossa vida Cristã influencie moral e espiritualmente a muitos.
3. Que sejamos a família de Deus para essa geração.

Canto Congregacional

“Seja Adorado”, “Eu Me Alegro em Ti” e “Graças Senhor”

Oração de Dedicação ao Culto Infatil (Crianças de 04 a 07 anos)
Participação Musical
Texto Bíblico

Coro da PIBS
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

“A Família de Deus”

Canto Congregacional

Pr. Washington Luiz da Silva
“Jesus, Pastor Amado - 566 HCC”

1- Jesus, Pastor amado, contempla-nos aqui; 3- Jesus, querido Mestre, ensina-nos a amar,
concede que sejamos um corpo só em ti.
seguindo o teu exemplo, perfeito e singular.
Intrigas e contendas queremos evitar
Oh, quanto carecemos do auxílio teu, Senhor,
e em paz nós desejamos teu culto celebrar.
a fim de que vivamos unidos em amor!
2- Pois, sendo resgatados por ti, ó Salvador,
4- Se tua igreja toda andar em santa união,
queremos ser unidos por um fraterno amor,
então será bendito o nome de "cristão".
humildes perdoando as faltas de um irmão,
Aquilo que pediste em nós se cumprirá
os fracos ajudando com branda compaixão.
e assim o mundo inteiro a ti conhecerá.

Oração
Instrumental

Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min

“Quero Louvar-Te”

“É Tua Graça”
É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida.
Por teu sangue tenho acesso a tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus.
Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta.
Favor imerecido, do céu, do céu pra mim.

“Nada Além do Sangue”
2 - Tua cruz mostra a Tua graça
1 - Teu Sangue leva-me além
Fala do amor do Pai
A todas as alturas
Que prepara para nós
Onde ouço a Tua voz
Fala de Tua justiça pela minha vida Um caminho para Ele
Onde posso me achegar
Jesus, este é o Teu Sangue
Somente pelo sangue
4 - Que nos faz brancos como a neve
Aceitos como amigos de Deus
Nada além do sangue
Nada além do sangue
De Jesus

Noite - 19h

3 - Que nos lava dos pecados
E nos traz restauração
Nada além do sangue
Nada além do sangue
De Jesus

1- Quero louvar-te, sempre mais e mais;
Quero louvar-te, sempre mais e mais;
Buscar o teu querer,
Tua graça conhecer,
Quero louvar-te.

2- Quero amar-te, sempre mais e mais;
Quero amar-te, sempre mais e mais;
Buscar o teu querer,
Tua graça conhecer,
Quero amar-te.

As aves do céu cantam para ti,
As feras do campo refletem teu poder,
Quero cantar, quero levantar
As minhas mãos a ti.

3- Quero servir-te, sempre mais e mais;
Quero servir-te, sempre mais e mais;
Buscar o teu querer,
Tua graça conhecer,
Quero servir-te.

“Seja Adorado”
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)

5 - Eu sou livre, eu sou livre
Nada além do sangue
Nada além do sangue
De Jesus

“Alto Preço”

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.

Eu sei que foi pago um alto preço
Para que contigo eu fosse um, meu irmão.
Quando Jesus derramou sua vida,
Ele pensava em ti, Ele pensava em mim,
pensava em nós.
E nos via redimidos por seu sangue,
Lutando o bom combate do Senhor.
Lado a lado trabalhando,
sua igreja edificando
e rompendo as barreiras pelo amor.
E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui,
Que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor.
E por mais que as trevas militem e nos tentem separar,
Com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar.

“Maravilhosa Graça - 193 HCC”
1- Maravilhosa graça! Graça de Deus, sem par! 2- Maravilhosa graça! Traz vida perenal.
Como poder cantá-la? Como hei de começar?
Por Cristo perdoado, vou à mansão real.
Ela me dá certeza,
Hoje eu sou liberto;
e vivo com firmeza
vivo de Deus bem perto
pela maravilhosa graça de Jesus.
pela maravilhosa graça de Jesus
Graça! Que maravilhosa graça!
3- Maravilhosa graça! Que ricas bênçãos traz!
É imensurável e sem fim.
Por ela Deus transforma, dá vida eterna e paz.
É maravilhosa, é tão grandiosa,
Sendo por Cristo salvo,
é suficiente para mim.
faço do céu meu alvo
É maior que a minha iniqüidade,
pela maravilhosa graça de Jesus.
é revelação do amor do Pai.
O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai!

“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:
Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.
Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Graças Senhor”
Aqui diante de Ti,
eu tenho tanto pra te agradecer.
Graças dou. Graças dou.
O que me deste, Senhor,
por tantas bênçãos que eu não posso ver.
Graças dou. Graças dou.
Com meu coração
e o meu louvor,
com as mãos aos céus,
Louvo-te, Senhor.

Graças dou, sempre a Ti eu graças dou,
Graças dou.

Tens feito tanto por mim,
da escuridão tua luz me tirou.
Graças dou. Graças dou.
Por teu Amor e perdão,
por meus pecados levados na cruz.
Graças dou. Graças dou.

