Informativo

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ANIVERSARIANTES: 16- Pedro Lucas F.

CONFERÊNCIA DA JUVENTUDE:

Menezes; 20- Gleslia Pontes Delgado, José
Ascendino dos Santos Júnior. Parabéns!

atenção jovens e adolescentes! A

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

Conferência da Juventude será nos dias

ALTAR: atenção, Juventude! No próximo

28, 29 e 30 de agosto na PIBS e terá como

sábado, dia 22/08, às 20h, teremos o nosso
Altar. Participe!

preletor o Pr. Ricardo Ximenes de São
Paulo. Participe!

CORO FEMININO BATISTA DE
SOBRADINHO: convida toda a Igreja para
o culto de gratidão a Deus, pela ocasião do
seu aniversário. Será realizado um musical de
Louvor e Adoração, no próximo domingo, às
19h, aqui na PIBS. Convide seus amigos e
parentes.

OFERTA CASA PASTORAL: vamos
concluir a campanha da casa pastoral em Guiné
Bissau, no 1° domingo de setembro. Participe!

Boletim Dominical
ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA
2016: já estamos na metade do caminho,
para esse grande evento. Será um grande
momento de intercâmbio! Três igrejas

unidade, crescendo e adorando ao Senhor.
Continuem orando e nos ajudando.

Leitura Bíblica da Semana
Neemias 9:22-10:39
Neemias 11:1-12:26
Neemias 12:27-13:31
Ester 1:1-3:15
Ester 4:1-7:10
Ester 8:1-10:3
Jó 1:1-3:26

I Coríntios 9:19-10:13
I Coríntios 10:14-11:2
I Coríntios 11:3-16
I Coríntios 11:17-34
I Coríntios 12:1-26
I Coríntios 12:27-13:13
I Coríntios 14:1-17

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

34:1-10
34:11-22
35:1-16
35:17-28
36:1-12
37:1-11
37:12-29

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

21:13
21:14-16
21:17-18
21:19-20
21:21-22
21:23-24
21:25-26

Escala de Serviços
Neste Domingo, 16/08
¨Assessoria Culto:
Wellington S. e Alessandro C.
¨Assessoria EBD:
Edina Gadelha.
¨Berçário 1:
Neuzanira.
¨Culto Infantil 4 a 7: Carolina e
Maria Clara.
¨Culto Infantil 1 a 3: Fernanda, Mada e Larissa.
¨Diáconos:
Valdivino e Evenita.
¨Informática:
Norton, Mayara e Jozy.
¨Introdução:
Silvio e Elias Monteiro.
¨Motoristas:
Queomides e Sinval.
¨Recepção:
Magali S. e Nadir V.
¨Segurança:
Elisaldo, João Batista, André
Aguiar e Marcelo Rodrigues.

A Família de Deus
“Pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos
santos e membros da família de Deus”. (Efésios 2:19)

(PIBS, IBSM E IBAGE) em comunhão e

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!
17-Segunda
18-Terça
19-Quarta
20-Quinta
21-Sexta
22-Sábado
23-Domingo

Pastoral

Ano XXXIV - Nº33

No Próximo Domingo, 23/08
Valmi V. e Sinval L.
Andreia Santos.
Neuzanira.
Tania Naves e
Alice.
Andre, Ana e Viviane.
Edson F. e Maria Consuelo.
Valdivino, Camylla e Daniel.
Olinda M. e Wellida N.
Alex P. e Franquisnei L.
Tania S. e Moacir S.
Alessandro, Ismeraldo, Marivan
e Luis Bueno.

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.

Nós fazemos parte da família de Deus e Ele quer nos usar para realizar algo
extraordinário em nosso meio. Somos “membros uns dos outros”, isso é muito bonito e
mostra como a igreja funciona. Por sermos vitalmente importantes “uns para os outros”,
aprendemos que devemos viver a interdependência, a humildade, a unidade.
A família PIBS precisa funcionar bem. Isso não depende do quanto temos de
membros, de quantos ministérios, de status social, de muitos recursos financeiros. Para
funcionar bem é preciso saúde física, moral e espiritual na vida pessoal dos membros.
As pessoas quando chegam à igreja, trazem na sua bagagem a carga do seu
passado. Hábitos arraigados reprovados pela Bíblia: dizer mentiras, falar palavras torpes,
ter um comportamento egoísta, vícios, não amar e não se preocupar com os outros.
Tornar-se cristão não significa mudança automática dessas atitudes. As mudanças
bíblicas precisam ser aprendidas.
A intervenção de Deus é usar os seus discípulos para produzir essa mudança,
essa cura espiritual e emocional no coração das pessoas que estão sentadas em nossos
bancos. Muitos de nós precisamos de cura, a partir de mim, precisamos aprender pela
primeira vez como amar e nos preocuparmos com os outros.
Muitos crentes ainda não perceberam o valor de viver num ambiente como o
da igreja. Como aproximá-las e fazê-las sentir a igreja como prolongamento da família?
Não é tão simples! Elas vivem esse modelo de vida ao longo de tantos anos. Transitar
desse modelo para um novo estilo de vida, a família de Deus, exige aprender os
mandamentos recíprocos.
O plano Divino é que a igreja funcione como uma família. Somos uma boa
igreja, mas precisamos dar a ela o tempero da família. Deus quer que vivamos como
família que se dedica uns aos outros em amor, que cuida uns dos outros, que serve uns
aos outros, que ama, que exorta, que tem calor espiritual, carinho, apreço.
Sendo assim, a desilusão e a devastação espiritual terão fim; venceremos o
maligno e viveremos o plano de Deus: Família.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS -AGOSTO DE 2015
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Sobradinho, 16 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

“E que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em
amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento,
a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o
entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus”. (Efésios 3:17-19)

Oração de Intercessão
Cânticos Congregacionais
“Doce Nome” e “O Nome de Jesus”
Momento de Intercessão
Leitura Bíblica
Efésios 2:1-10
DIRIGENTE: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos
quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do
poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais
todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente; e éramos por natureza filhos da ira, assim como os
demais.

MULHERES: Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou,
estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com
Cristo (pela graça sois salvos),

TODOS:

E nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões
celestiais em Cristo Jesus,

MULHERES: Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua
bondade para conosco em Cristo Jesus.

JUVENTUDE: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de
TODOS:

Ministério das Comunicações

Oração de Intercessão
Canto Congregacional
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)

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação – Comissão auxiliar de Exame de Contas
2. Outros assuntos
3. Parecer da Comissão de Membros.

ENCERRAMENTO
Canto Congregacional

“Nome Que Inspira o Meu Louvor - 177 HCC”

Oração
Instrumental

“Seja Adorado”
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.

Oração

Visitantes, Bens e Vidas

Participação Musical

Coro Masculino

Momento de Intercessão
1. Para que a nossa juventude tenha prazer na Palavra de Deus.
2. Para que nossa juventude tenha prazer na oração.
3. Para que a nossa juventude obedeça a Palavra de Deus.

Cânticos Congregacionais “Eu Te Louvarei”, “Senhor, TeQuero” e “ Mais Que Uma Voz”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 04 a 07 anos)
Participação Musical
Cântico Congregacional

Leitura e aprovação da Ata anterior

Instrumental

“Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos,pois eles
prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz”. (Provérbios 3:1,2)

Pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas.

ORDEM DO DIA

É notícia na PIBS

Prelúdio

Mensagem

“Nome Bom, Doce à Fé - 174 HCC”

Instrumental

Saudações e Boas Vindas

Deus; não vem das obras, para que ninguém se orgulhe.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
EXPEDIENTE

Poslúdio

Processional

Coro Masculino
Pr. Aldo Gléria Cavalcante
“Rendido Estou”

Toma-me, rendido estou,
aos pés da cruz, me encontrei.
O que tenho, Te entrego, ó Deus.
Vem limpar as minhas mãos,
purificar meu coração.
Que eu ande em tudo que Tu tens pra mim.
Uo o o o Eis me aqui, rendido estou.
Uo o o o Eu sou Teu e Tu és meu., Jesus...
Meus momentos e os dias meus,
meu respirar e meu viver
que sejam todos, pra Ti, ó Deus.
Minha vida dou, a Ti Senhor,
Rendido a Ti estou.
E pra sempre cantarei,
"Faz em mim o Teu querer."

Oração
Poslúdio

Manhã - 10h25min

Noite - 19h
“Seja Adorado”

“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.

“O Nome de Jesus”
O Nome de Jesus é poderoso,
o Nome de Jesus é sobre todos.
Nome mais Doce, Nome mais lindo,
Nome Sublime é o nome de Jesus.

O nome de Jesus levanta os mortos,
o Nome de Jesus sara os feridos.
Nome mais Santo, nome mais puro,
Nome bendito, é o Nome de Jesus.

“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.

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)

“Eu Te Louvarei, Meu Bom Jesus”
És Tu única razão da minha adoração ó, Jesus!
és Tu única esperança que anelo ter ó, Jesus!
Confiei em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado.
hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei.
Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus.
Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei.
Eu te louvarei, te glorificarei, Eu te louvarei, meu bom Jesus.

“Senhor, Te Quero”

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

Eu te busco, te procuro, oh Deus. No silêncio tu estás.
Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim.
Conhecer-te eu quero mais.
Senhor, te quero,
quero ouvir tua voz.
Senhor, te quero mais.
Quero tocar-te,
Tua face eu quero ver.
Senhor, te quero mais.

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

“Nome Que Inspira o Meu Louvor - 177 HCC”
1- Existe um nome sem igual
que inspira o meu louvor,
um som mavioso, divinal
é o nome do Salvador.

3- Jesus, por onde quer que eu vá,
dirige o meu viver.
Conforto e forças sempre dá
com seu amor e poder.
Nome que inspira o meu louvor,
nome que inspira o meu louvor,
nome que inspira o meu louvor
é o nome do Salvador.

2- Jesus, o Salvador, me amou,
sofreu cruciante dor
e minha vida libertou
na força do seu amor.

4- No céu, um dia, cantarei
dos salvos a canção
e plenamente entenderei
quão grande foi seu perdão.

Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar.
Vou lutando, nada pode me impedir,
eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais.

“Mais Que Uma Voz”
Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer,
pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser.
Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida.
Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor,
minha vida é pra teu louvor.
Meu Deus, meu Senhor, Minha vida é pra teu louvor.

“Rendido Estou”
Toma-me, rendido estou,
aos pés da cruz, me encontrei.
O que tenho, Te entrego, ó Deus.
Vem limpar as minhas mãos,
purificar meu coração.
Que eu ande em tudo que Tu tens pra mim.
Uo o o o Eis me aqui, rendido estou.
Uo o o o Eu sou Teu e Tu és meu., Jesus...

Meus momentos e os dias meus,
meu respirar e meu viver
que sejam todos, pra Ti, ó Deus.
Minha vida dou, a Ti Senhor,
Rendido a Ti estou.
E pra sempre cantarei,
"Faz em mim o Teu querer."

