Informativo
ANIVERSARIANTES: 31-

Débora
Nascimento dos Santos Diniz; 01- Darllan de
S. Gusmão, Elaine Nascimento dos Santos
Correia, Vanderlúcio da Silva; 02- Estevam de
Santana Chagas, Jefther Oliveira Silva, Maria
José Damasceno do Nascimento, Telma Dias
Pereira; 04- Emília Grasiela Lourenço de
Oliveira; 05- Dinalva Maria do Nascimento.
Casamento: 01- Heidy Lima e Jeovane
Antonio; 02- Daniel e Dinair. Parabéns!

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

REUNIÃO DA EQUIPE DE
SONOPLASTIA: o MM Renan Hart

dia 04 de setembro teremos novas cursos:
bateria e regência. Informações na secretaria da
PIBS.

MINISTÉRIO DE ADORAÇÃO: a escala
do mês de setembro já está no quadro de avisos
da PIBS e foi enviada por e-mail.

que ainda não fizeram a atualização de seus
dados através do recadastramento, pedimos
que procurem a secretaria para fazê-lo.
concluir a campanha da casa pastoral em
Guiné Bissau, no próximo domingo.
Participe!

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
31-Segunda
01-Terça
02-Quarta
03-Quinta
04-Sexta
05-Sábado
06-Domingo

Jó 31:1 - 33:33
Jó 34:1-36:33
Jó 37:1-39:30
Jó 40:1-42:17
Eclesiastes:1:1-3:22
Eclesiastes:4:1-6:12
Eclesiastes:7:1-9:18

II Coríntios 3:1-18
II Coríntios 4:1-12
II Coríntios 4:13-5:10
II Coríntios 5:11-21
II Coríntios 6:1-13
II Coríntios 6:14-7:7
II Coríntios 7:8-16

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

43:1-5
44:1-8
44:9-26
45:1-17
46:1-11
47:1-9
48:1-14

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

22:8-9
22:10-12
22:13
22:14
22:15
22:16
22:17-19

Escala de Serviços
Neste Domingo, 30/08
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 7:

Daniel F. e Clesson.
Karina Mondianne.
Leticia.
Tania F. e
Alessandra.
¨Culto Infantil 1 a 3: Débora A, Fernanda e Larissa.
¨Diáconos:
Queomides e Rosiléia.
¨Informática:
Claudio, Ricardo e Daniel.
¨Introdução:
Eduardo A. e Caroline A.
¨Motoristas:
Israel B. e Elias Vicente.
¨Recepção:
Nadir V. e Maria Clara M.
¨Segurança:
Paulo L., Adalberto, Antonio C.
e Francisco Chagas.

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

RECADASTRAMENTO: os irmãos

OFERTA CASA PASTORAL: vamos
CURSO LIVRE DE MÚSICA: a partir do

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

convoca todos os membros que fazem
parte da Coordenadoria de Sonoplastia
para reunião hoje, às 18h, na Sala de
Reuniões. Sua participação é muito
importante!

No Próximo Domingo, 06/08

ATIVIDADES REGULARES

Jefferson e Caio Guedes.
Oliene.
Dinalva.
Karina Mondianne e
Vanessa.
Fernanda, Mada e Emília.
Deraldo e Norma.
Mayara, Jozy e Camylla.
Bethania e Sebastião.
Samuel Mendes e Franquisnei.
Sílvio e Sebastião.
Deraldo, Elias Monteiro, Alex e
Givanildo Diniz.

• 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

Pastoral

Ano XXXIV - Nº35

Vivendo uma vida vencedora
O jovem cristão pode ler e creio que lê sobre a cruz, em sua classe de EBD
estuda a respeito da cruz, sei que alguns mais sobressaídos falam e ensinam a respeito
da cruz, mas ao mesmo tempo, pode ser que não recebam a lição da cruz. É possível que
muitos não queiram aceitar o tratamento da cruz e acham difícil se submeter, mesmo
sabendo que sendo a cruz ordenada pelo Senhor, ela seria a coisa certa, embora ainda
fosse difícil obedecer e aceitá-la.
Seguimos a Cristo e olhamos o trajeto de sua vida. Ele aprendeu a obediência
por meio da cruz. Que modo duro e difícil de alguém aprender alguma coisa; a cruz que
carregou foi o que Ele mesmo decidiu fazer para cumprir a vontade do Pai e pela cruz:
“aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu” (Hb 5:8).
O jovem cristão sabe que deve se entregar sem resistência à vida da cruz de
Cristo. Mas, quando decide obedecer, muitos firmam sua determinação sem raízes
espirituais de sustentação, e por isso, a decisão dura muito pouco quando confrontado
por convites mundanos, em resposta, a primeira palavra seria de obediência à cruz, mas
não o faz. Por que?
O conflito é que os pensamentos e as intenções do coração ainda são rebeldes
com relação à Palavra de Deus, que recebeu para ser a norma absoluta de vida. Somente
pela fé viva, no Cristo ressurreto, podemos descobrir como é benéfica a vida na cruz de
Cristo.
Somente vivendo a vida da cruz podemos experimentar o que significa Filipenses
3:10. Qual é a lição da: “participação ou comunhão dos seus sofrimentos”, quando o
jovem cristão não pode ter comunhão com o mundo. Ele pode desfrutar da comunhão
celestial e não lhe faltará o prazer, a alegria, o gosto pela vida santa e ressurreta.
Vivendo uma vida vencedora é viver cravado na cruz. A cruz de Cristo aponta
para o céu de onde Jesus voltará e levará para si mesmo, para que onde Ele estiver,
poderá estar aqueles que participam da comunhão do Seu sofrimento. Jesus voltará e
aqueles que estiverem na cruz o verão face a face. Onde você está?
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

70% r e a l i za d o

0%

01 a 23/08

100 %
do orçado

Sobradinho, 30 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 ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos
desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus”. (Mateus 24:31)

Oração de Intercessão
Cânticos Congregacionais
Momento de Intercessão

“Teu Amor Não Falha” e “Bendito Seja Sempre o Cordeiro”

Dedicação de Dízimos e Ofertas

2- O clarim que chama os salvos
à batalha já soou;
Cristo, à frente do seu povo,
multidões já conquistou.
O inimigo, em retirada,
seu furor já demonstrou.

“Já Refulge a Glória Eterna - 153 HCC”

Vencendo vem Jesus.
Glória, glória! Aleluia!
Glória, glória! Aleluia!
Glória, glória! Aleluia!
Vencendo vem Jesus.
4- E por fim, entronizado,
as nações irá julgar.
Todos, grandes e pequenos,
o Juiz hão de encarar.
E os remigos, triunfantes,
lá no céu irão cantar:

3- Eis que em glória refulgente
sobre as nuvens descerá,
e as nações e os reis da terra
com poder governará
Sim, em paz e santidade,
toda a terra regerá.
Venceu o Rei Jesus.
Glória, glória! Aleluia!
Glória, glória! Aleluia!
Glória, glória! Aleluia!
Venceu o Rei Jesus.

Oração

Saudações e Boas Vindas
Ministério das Comunicações

É notícia na PIBS

Prelúdio

Instrumental

“Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a
vinda do Filho do Homem”. (Mateus 24:27)

Oração de Intercessão
Oração

“Tu És Bom”
Visitantes, Bens e Vidas

Leitura Bíblica
I Ts 5:2; Lc 12:39,40; I Ts 5:3
DIRIGENTE: Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o
ladrão de noite;

HOMENS:

Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora havia de vir o ladrão,
vigiaria e não deixaria minar a sua casa.

MULHERES:

Estai vós também apercebidos; porque, numa hora em que não penseis, virá o
Filho do homem.

TODOS:

Pois quando estiverem dizendo: Paz e segurança! Então lhes sobrevirá repentina
destruição, como as dores de parto àquela que está grávida; e de modo nenhum
escaparão.

Momento de Intercessão
1. Para que a nossa esperança em Cristo não se limite a esta vida.
2. Para que aguardemos com grande expectativa a vinda de Jesus.
3. Para que preguemos o evangelho enquanto Jesus não volta.

Cânticos Congregacionais “Majestoso Rei”, Nosso Deus é Poderoso” e “Eterno Amor”

Mensagem

Pr. Ricardo Ximenes

Canto Congregacional

“Jesus Virá”

Num dia lindo almejo eu encontrar
a eterna glória que prometida está.
Paz e alegria eu posso então eu sentir,
pois Jesus Cristo já está por vir.

Oração de Dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 04 a 07 anos)
Mensagem

Pr. Ricardo Ximenes

Canto Congregacional

“Me Derramar”

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

Jesus virá, outra vez aqui.
Jesus virá, mais outra vez aqui
e todos juntos em um só louvor,
cantemos todos: Ele é o nosso Senhor.

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

Ele veio ao mundo pra ser mártir da paz,
foi tentado e não pecou jamais.
A Sua vida foi exemplo de amor,
Por isso eu canto: Ele é o meu Salvador.

Oração
Poslúdio

Instrumental

Canto Congregacional

1. Para que aprendamos a suportar as tribulações dos últimos dias.
2. Para que estejamos atentos para aguardar a volta de Jesus.
3. Para que aprendamos a consolar uns aos outros com a certeza da segunda vinda de Jesus.

1- Já refuge a glória eterna
de Jesus, o Rei dos reis;
breve os reinos deste mundo
seguirão as suas leis.
Os sinais da sua vinda
mais se mostram cada vez.

Processional

Oração
Instrumental

Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h
“Tu És Bom”

“Teu Amor Não falha”
Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar.
Teu amor não falha.
Mesmo sem merecer Tua graça se derrama sobre mim.
Teu amor não falha.
Tú És o mesmo pra sempre Teu amor não muda.
Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã.
Se o mar se enfurecer eu não tenho o que temer
Porque eu sei que me amas, Teu amor não falha.

Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre
Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre!
Todos os povos Te exaltarão de geração em geração.
Te adorarei, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo o que És
Te adorarei, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo o que És
Deus é bom!
Deus é bom o tempo todo.
O tempo todo, Deus é bom

“Majestoso Rei”
Tu sabes, te amo.
Tu sabes, desejo conhecer-te mais.
Mais do que antes já fiz.
Meus lábios declaram palavras sinceras
Viverei pra Ti, eu me consagro a Ti.

Se o vento é forte e profundo o mar
Tua presença vem amparar.
Teu amor não falha.
Difícil era o caminhar
nunca pensei que eu fosse alcançar.
Mas Teu amor não falha e nunca falhará !

Majestoso Rei, eu tenho um desejo
estar contigo, meu Senhor,
só contigo, meu Senhor

Tu fazes que tudo coopere para o meu bem.

Cristo, és meu Senhor e Salvador
e pra sempre e sempre darei louvores a Ti.

“Bendito Seja Sempre o Cordeiro - 80 HCC”
1- De todas as tribos,
povos e raças,
muitos virão te louvar.
De tantas culturas,
línguas e nações,
no tempo e no espaço,
virão te adorar.

“Nosso Deus É Poderoso”

Bendito seja sempre o Cordeiro,
Filho de Deus, raiz de Davi;
bendito seja o Seu santo nome,
Cristo Jesus, presente aqui.

Poderoso, nunca falhará
maravilhoso Deus!
Mais que buscamos,
mais que pedimos,
grandes coisas faz!
2- Remidos, comprados,
do mundo inteiro
muitos virão te louvar.
Teus filhos eleitos,
povo especial,
no tempo e no espaço,
virão te adorar.

Ressurgiu, e a morte venceu
nosso Deus é poderoso.
Em seu nome vamos vencer
nosso Deus é poderoso.

2- O clarim que chama os salvos
à batalha já soou;
Cristo, à frente do seu povo,
multidões já conquistou.
O inimigo, em retirada,
seu furor já demonstrou.

Vencendo vem Jesus.
Glória, glória! Aleluia!
Glória, glória! Aleluia!
Glória, glória! Aleluia!
Vencendo vem Jesus.
4- E por fim, entronizado,
as nações irá julgar.
Todos, grandes e pequenos,
o Juiz hão de encarar.
E os remigos, triunfantes,
lá no céu irão cantar:

3- Eis que em glória refulgente
sobre as nuvens descerá,
e as nações e os reis da terra
com poder governará
Sim, em paz e santidade,
toda a terra regerá.
Venceu o Rei Jesus.
Glória, glória! Aleluia!
Glória, glória! Aleluia!
Glória, glória! Aleluia!
Venceu o Rei Jesus.

Deus conosco, nos conduzirá
Jamais nos deixará. (2x)
Deus por nós, quer nos abraçar
Ele nunca falhará. (2x)

“Eterno Amor”

“Já Refulge a Glória Eterna - 153 HCC”
1- Já refuge a glória eterna
de Jesus, o Rei dos reis;
breve os reinos deste mundo
seguirão as suas leis.
Os sinais da sua vinda
mais se mostram cada vez.

Deus conosco, sempre perto está
dando a solução.
Mais que sabemos,
mais que esperamos,
grandes coisas faz.

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

