Informativo

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ANIVERSARIANTES: 10- Roberto dos

REUNIÃO DO CPC: o Pr. Washington

Santos Oliveira; 11- Luiz Cirqueira da Silva,
Luzia Farias Ferreira; 13- Elza Lima André,
Francisco de Assis Oliveira, Nelson de Lima
Silva. Parabéns!

Luiz convoca os membros do Conselho
para a reunião plenária dia 14/08, às 20h,

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

no 3º piso.

CULTO ADM: os membros da PIBS são
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.

MÃES PARCEIRAS DE ORAÇÃO: todas
as mães parceiras de oração são convidadas
para a reunião com o Pr. Vitor Serane e Juliana
(novos líderes da Igreja Batista no Vale do
Amanhecer), dia 13/08, quinta-feira, às 16h
na PIBS.

convocados para a assembleia regular a ser
realizada no próximo domingo, dia 16/08,
às 10h25.

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA
2016: já estamos na metade do caminho,
para esse grande evento. Será um grande
momento de intercâmbio! Três igrejas
(PIBS, IBSM E IBAGE) em comunhão e
unidade, crescendo e adorando ao Senhor.
Continuem orando e nos ajudando.

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!

Leitura Bíblica da Semana
10-Segunda
11-Terça
12-Quarta
13-Quinta
14-Sexta
15-Sábado
16-Domingo

Esdras 7:1-8:20
Esdras 8:21-9:15
Esdras 10:1-1-44
Neemias 1:1-3:14
Neemias 3:15-5:13
Neemias 5:14-7:60
Neemias 7:61-9:21

I
I
I
I
I
I
I

Coríntios
Coríntios
Coríntios
Coríntios
Coríntios
Coríntios
Coríntios

4:1-21
5:1-13
6:1-20
7:1-24
7:25-40
8:1-13
9:1-18

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

30:1-12
31:1-8
31:9-18
31:19-24
32:1-11
33:1-12
33:13-22

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

20:28-30
21:1-2
21:3
21:4
21:5-7
21:8-10
21:11-12

Escala de Serviços
Neste Domingo, 09/08
¨Assessoria Culto:
Sinval L. e Alex Pinheiro.
¨Assessoria EBD:
Oliene.
¨Berçário 1:
Robertina.
¨Culto Infantil 4 a 7: Glaucia e
Rute.
¨Culto Infantil 1 a 3: Viviane, Débora G. e Caio.
¨Diáconos:
Adalberto e Raimunda.
¨Informática:
Norton, Valdivino e Camylla.
¨Introdução:
Valdivino e Maria Valdinar.
¨Motoristas:
Paulo Lobo e Elias Vicente.
¨Recepção:
Tania Souza e Valmi.
¨Segurança:
Queomides, Wellington S. e
Didier Max.

No Próximo Domingo, 16/08

ATIVIDADES REGULARES

Wellington S. e Alessandro C.
Edina Gadelha.
Neuzanira.
Carolina e
Maria Clara.
Fernanda, Mada e Larissa.
Valdivino e Evenita.
Norton, Mayara e Jozy.
Silvio e Elias Monteiro.
Queomides e Sinval.
Magali S. e Nadir V.
Elisaldo, João Batista, André
Aguiar e Marcelo Rodrigues.

• 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 -AGOSTO DE 2015

Boletim Dominical

Ano XXXIV - Nº32

Pastoral
Meu pai, um homem admirável.

Doce expressão, dita milhões de vezes por dia, em todo o mundo. Meu pai foi
um homem admirável, alegre, trabalhador, crente, que não teve o privilégio de viver os
anos de vida que seu filho vive. Honro à sua memória e espero encontrá-lo na glória.
Hoje comemoramos o Dia dos Pais e desejamos trazer à luz algumas lições para
as nossas vidas, a partir da minha experiência com esse admirável homem.
Primeira lição: aprender a confiar em Deus. O Salmo 42:11 leva-nos à escolha
de confiar em Deus, ainda que as coisas não estejam indo bem. O salmista disse:
“Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus meu”.
Segunda lição: crescer com a adversidade. Parece-me que lidamos com uma
incidência maior de adversidades: doenças na família, desemprego, ausência de vitórias
nos planos realizados, morte. Quem se alegra com isso? Ninguém! Mas podemos crescer
com a adversidade aprendendo que Deus está no controle da situação e quer o nosso
bem. Ele diz: “Não te deixarei, nem te desampararei”.
Terceira lição: o amor de Deus. Quando vacilamos, somos induzidos a
questionar o cuidado do amor de Deus para conosco. Davi fez isso: “Eu disse na minha
pressa: estou excluído da tua presença”. Esta é a primeira reação que temos quando
enfrentamos problemas. Mas algo sobressai na Palavra de Deus: “Pois tenho certeza de
que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente
nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura
poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor”.
Homens, pais admiráveis, o são por muitas razões, dentre elas as expressões
de fé e confiança que eles revelam e transmitem aos seus com segurança. Como é bom
sermos orientados e conduzidos por pais que aprendem a confiar em Deus, que crescem
com a adversidade que reconhecem o cuidado do amor de Deus. Esse foi o meu pai. Que
seja assim com o seu também.
De seu pastor e amigo,
Washington Luiz da Silva.
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Sobradinho, 09 de agosto de 2015.

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

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

Instrumental
É notícia na PIBS
Instrumental

“Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra,
no procedimento, no amor, na fé e na pureza.” (1 Timóteo 4:12)

Oração de Intercessão
Canto Congregacional

“Infinitamente Mais”

Sim, eu sei senhor que tu és soberano.
Tens os teus caminhos, tens teus próprios planos.
Venho pois a cada dia, venho cheio de alegria,
E me coloco em tuas mãos, pois és fiel.
Fiel é tua palavra, oh, Senhor!
Perfeitos os teus caminhos, meu Senhor.
Pois sei em quem tenho crido,
Também sei que é poderoso
pra fazer infinitamente mais,
pra fazer infinitamente mais.

Do
Do
Do
Do

Sim, eu sei senhor que tu és poderoso,
És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso.
Venho pois a cada dia, venho cheio de alegria,
E me coloco em tuas mãos, pois és fiel.
que tudo que pedimos, infinitamente mais,
que tudo que pensamos, infinitamente mais,
que tudo que sentimos, infinitamente mais.
que tudo o que nós cremos, infinitamente mais.

1. Pela Juventude PIBS.
2. Pela atividade que está sendo desenvolvida com os adolescentes.
3. Pela Conferência da Juventude.
1- Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste,
pleno poder aos teus filhos darás.
Nunca mudaste, tu nunca faltaste:
tal como eras, tu sempre serás.
Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor,
dia após dia, com bênçãos sem fim.
Tua mercê me sustenta e me guarda;
tu és fiel, Senhor, fiel a mim.

Oração
Peça Teatral
Mensagem

“Tu És Fiel, Senhor- 25 HCC”
2- Flores e frutos, montanhas e mares,
sol, lua, estrelas no céu a brilhar:
tudo criaste na terra e nos ares.
Todo o universo vem, pois, te louvar!
3- Pleno perdão tu dás, paz, segurança;
cada momento me guias, Senhor.
E, no porvir - oh, que doce esperança!
- desfrutarei do teu rico favor.

“Tapete do Papai”
Pr. Aldo Gléria Cavalcante

Canto Congregacional
1- Cobre-me com Tuas mãos.
Com poder vem me esconder, Senhor.

Saudações e Boas Vindas
Ministério das Comunicações

É notícia na PIBS

Prelúdio

Instrumental

“Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes
que se aproximem os anos em que você dirá: Não tenho satisfação neles. (Eclesiastes 12:1)

Oração de Intercessão
Canto Congregacional

“Aqui Viemos Te Adorar”

Oração

Visitantes, Bens e Vidas

Participação Musical

Conjunto Gideonitas

Leitura Bíblica
DIRIGENTE:

Alegre-se, jovem, na sua mocidade!

JOVENS:

Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude!

Eclesiastes 11:9-10

DIRIGENTE:

mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento.

TODOS:

Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a
juventude e o vigor são passageiros.

Momento de Intercessão
1. Para que a juventude busque a Santidade
2. Para que a juventude esteja preparada para a Segunda Vinda de Cristo Jesus.

Cânticos Congregacionais “O Meu Prazer”, “Tu És Santo” e“ Digno é o Senhor”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 04 a 07 anos)
Participação Musical
Cântico Congregacional

“Me Derramar”

És fiel Senhor e dizes palavras de amor
e esperanças sem fim.
Ao sentir teu toque Por tua bondade
libertas meu ser
Eu venho me derramar, dizer que te amo
No calor deste lugar.
Me derramar, dizer te preciso,
Me derramar, dizer que sou grato
Me derramar, dizer que és formoso...

2- Minha alma está segura em Ti.
Sabe bem que em Cristo firme está .

Oração
Instrumental

Pr. Aldo Gléria Cavalcante

Eis-me aqui, outra vez
diante de Ti abro o meu coração.
Meu clamor, tu escutas
e fazes cair as barreiras em mim.

“Descansarei”

Oração

Conjunto Gideonitas

Mensagem

Se o trovão e o mar se erguendo vêm, Sobre a tempestade eu voarei.
Sobre as águas Tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus!

Poslúdio

Instrumental

ADOLESCENTES: Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar;

Momento de Intercessão

Dedicação de Dízimos e Ofertas

Processional

Poslúdio

Manhã - 10h25min

Noite - 19h
“Aqui Viemos Te Adorar”

“Infinitamente Mais”
Sim, eu sei senhor que tu és soberano.
Tens os teus caminhos, tens teus próprios planos.
Venho pois a cada dia, venho cheio de alegria,
E me coloco em tuas mãos, pois és fiel.

Aqui viemos te adorar, ó Cristo
e proclamar o teu poder;
nos levantamos para o teu louvor,
Senhor Jesus, Rei Salvador.

Fiel é tua palavra, oh, Senhor!
Perfeitos os teus caminhos, meu Senhor.
Pois sei em quem tenho crido,
Também sei que é poderoso
pra fazer infinitamente mais,
pra fazer infinitamente mais.

O meu prazer é te louvar, Senhor,
erguer a minha voz e te exaltar,
Render ações de graça, declarar,
que és Senhor, que és Senhor,
que és Senhor...

Adorado, exaltado, soberano,
Deus supremo és,
Pai das luzes,
Pai de todos nós,
Imutável és, pleno em glória e poder.

Já temos a unção que vem de Ti,
que vem do Santo e desce sobre nós,
nos resgatando pra um novo viver,
com poder pra vencer todo mal,

O meu prazer é te louvar, Senhor,
erguer a minha voz e te exaltar,
render ações de graça, declarar,
que és Senhor, que és Senhor,
que és Senhor...

“O Meu Prazer”

Sim, eu sei senhor que tu és poderoso,
És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso.
Venho pois a cada dia, venho cheio de alegria,
E me coloco em tuas mãos, pois és fiel.
Do que tudo que pedimos, infinitamente mais,
Do que tudo que pensamos, infinitamente mais,
Do que tudo que sentimos, infinitamente mais.
Do que tudo o que nós cremos, infinitamente mais.
“Tu És Fiel, Senhor - 25 HCC”

Santíssimo, luz do meu ser,
Tu és meu Deus, o meu prazer. (MULHERES)
Incomparável, Senhor tu és, (HOMENS)
plenitude de Amor! (TODOS)

Em tua presença há plena alegria,
delícias sempre tenho em tuas mãos.
A minha voz aclama a Ti, Senhor,
vou erguer minha voz, celebrar.

“Tu És Santo”

1- Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste,
pleno poder aos teus filhos darás.
Nunca mudaste, tu nunca faltaste:
tal como eras, tu sempre serás.

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).

Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor,
dia após dia, com bênçãos sem fim.
Tua mercê me sustenta e me guarda;
tu és fiel, Senhor, fiel a mim.
2- Flores e frutos, montanhas e mares,
sol, lua, estrelas no céu a brilhar:
tudo criaste na terra e nos ares.
Todo o universo vem, pois, te louvar!
3- Pleno perdão tu dás, paz, segurança;
cada momento me guias, Senhor.
E, no porvir - oh, que doce esperança!
- desfrutarei do teu rico favor.
“Descansarei”
1- Cobre-me com Tuas mãos.
Com poder vem me esconder, Senhor.

Aqui viemos por amor, ó Cristo,
aceita a nossa adoração;
que a nossa vida no altar de Deus,
confirme a nossa oração.

2- Minha alma está segura em Ti.
Sabe bem que em Cristo firme está .

Se o trovão e o mar se erguendo vêm, Sobre a tempestade eu voarei.
Sobre as águas Tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus!

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.

“Digno É o Senhor”
Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou.
Sacrifício de amor, que me comprou,
Ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos,
graças eu te dou, ó meu Senhor!
Lavou minha mente e coração,
me deu perdão, restaurou-me a comunhão.

Pelos cravos em tuas mãos,
graças eu te dou, ó meu Senhor!
Lavou minha mente e coração,
me deu perdão,
restaurou-me a comunhão.

Digno é o Senhor, sobre o trono está.
Soberano criador, vou sempre te adorar.
Elevo minhas mãos, ao Cristo que venceu.
Cordeiro de Deus morreu por mim.
mas ressuscitou, digno é o Senhor

