Informativo
ANIVERSARIANTES: 06- André Vinícius

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ALTAR: atenção, Juventude! No próximo

Alves Menezes, Jaci Rodrigues Correia de
Oliveira, Luisa Souza Monteiro, Neuza
Monteiro Vieira, Rui Manuel André dos
Santos; 07 - Geny Dourado Ildefonso, Nelita
Pereira Guerra, Maria das Graças Silvino de
Souza; 08- Pr. Carlos Ferreira da Silva; 09Adriana Barros Leite; 11- Valdenora Maria de
Sousa Pereira; 12- Helma de Sousa Almeida
de Oliveira. Parabéns!

RECADASTRAMENTO: os irmãos
que ainda não fizeram a atualização de seus
dados através do recadastramento, pedimos
que procurem a secretaria para fazê-lo.

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA
2016: já estamos na metade do caminho,

concluir a campanha da casa pastoral em Guiné
Bissau. Participe!

para esse grande evento. Será um grande

CURSO LIVRE DE MÚSICA: você tem

momento de intercâmbio! Três igrejas

interesse em aprender música? Na última sextafeira demos início a novos cursos: bateria e
regência. Maiores informações na secretaria da
PIBS.

(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
Eclesiastes 10:1 - 12:14
Cantares: 1:1-4:16
Cantares: 5:1-8:14
Isaías:1:1-2:22
Isaías:3:1-5:30
Isaías:6:1-7:25
Isaías:8:1-9:21

II
II
II
II
II
II
II

Coríntios
Coríntios
Coríntios
Coríntios
Coríntios
Coríntios
Coríntios

8:1-15
8:16-24
9:1-15
10:1-18
11:1-15
11:16-33
12:1-10

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

49:1-20
50:1-23
51:1-19
52:1-9
53:1-6
54:1-7
55:1-23

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

22:20-21
22:22-23
22:24-25
22:26-27
22:28-29
23:1-3
23:4-5

Escala de Serviços
Neste Domingo, 06/09

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

Altar. Participe!

OFERTA CASA PASTORAL: hoje vamos

07-Segunda
08-Terça
09-Quarta
10-Quinta
11-Sexta
12-Sábado
13-Domingo

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

sábado, dia 12/09, às 20h, teremos o nosso

No Próximo Domingo, 13/09

¨Assessoria Culto:
Jefferson e Caio Guedes.
Paulo Lôbo e Nelson.
¨Assessoria EBD:
Oliene.
Edina Gadelha.
¨Berçário 1:
Dinalva.
Débora Nascimento.
¨Culto Infantil 4 a 7: Marcia e
Tânia N. e
Betânia.
Alice.
¨Culto Infantil 1 a 3: Viviane, Mada e Emília.
Fernanda, Débora G. e Caio.
¨Diáconos:
Deraldo e Norma.
Joaquim e Eufrosina.
¨Informática:
Mayara, Jozy e Camylla.
Norton, Daniel e Valdivino.
¨Introdução:
Bethania e Sebastião.
Peterson e Angélica.
¨Motoristas:
Samuel Mendes e Franquisnei. Samuel Mendes e Franquisnei.
¨Recepção:
Sílvio e Sebastião.
Gléslia e Tânia Souza.
¨Segurança:
Deraldo, Elias Monteiro, Alex e Sebastião J, Paulo de Tarso,
Givanildo Diniz.
Elias Vital e Marcelo Medeiros.

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 -AGOSTO DE 2015

Boletim Dominical

Pastoral

Ano XXXIV - Nº36

Ele escolheu e capacitou
Cada momento nosso é um depoimento público do que Deus tem feito em
nossa vida. Temos o privilégio de aprender com o Senhor e ensinar para outras pessoas
a que aprendam com Deus também. O que Deus faz é sempre de forma inexplicável. E
o que Ele fez?
Ele escolheu e capacitou pessoas como eu e você. Nunca imaginávamos que
faríamos algo para Deus. Ele não escolhe pessoas capacitadas. Ele capacita os
escolhidos. Quem nós éramos? Nada sabíamos a respeito de Deus. Muitos eram casas
em ruína, mas pela Sua misericórdia, revelou o seu amor e mudou o nosso viver.
Ele escolheu e capacitou pessoas que aprenderam a depender somente Dele.
Um dia, Jesus propôs o “Culto da Desistência”. Ele dirigiu-se a Pedro e disse: “Vocês,
também, não querem ir embora?”. Pedro respondeu: “Senhor, para quem iremos nós?”.
A resposta não foi para ONDE. Mas, para QUEM. Pedro não tinha para onde ir. Pedro
dependia de Jesus.
Ele escolheu e capacitou pessoas para viverem uma vida de santidade. Não dá
para viver na infelicidade, com dor na alma por causa de pecados ocultos. Crentes
confinadas pelo medo do inimigo, do inferno, da morte, de ouvir Deus falar. Portanto,
“desperta tu que dormes...”. O despertamento é a estranha e soberana visitação de
Deus no meio do seu povo. Deus quer despertá-los para que “andem como filhos da
Luz”, santos, “não participantes das obras das trevas”.
Ele escolheu e capacitou pessoas delegando tarefas importantes. Foi isso que
Ele fez com você e agora lhe pede para pregar o evangelho da graça. O que pregar desse
Evangelho? Pregue que Deus tem um propósito para as vidas; que Deus ama cada
pessoa e quer lhes dar certeza da vida eterna. As pessoas são marcadas pela necessidade
do perdão e da salvação.
O meio para obter o perdão e a salvação está em “Cristo, que morreu por nós, sendo nós
ainda pecadores”.
Vá e pregue que todos precisam dar uma resposta para Deus. “Vós não me
escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis
fruto...”. Escolhidos e capacitados. Lindo, não?
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva
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Sobradinho, 06 de setembro de 2015.

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

Instrumental
É notícia na PIBS
Instrumental

“Como são belos sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que proclama a paz, que
anuncia coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina!” (Isaías 52:7)

Oração de Intercessão
Momento Missionário
Tema:
“Eu Amo o Brasil e Quero Ser Bênção Para a Minha Nação”
Divisa:
Isaías 65:1
“Por amor... não me calarei. Por amor... não descansarei. Enquanto a sua justiça não resplandecer
como a alvorada e a sua salvação como as chamas de uma tocha acesa.”

Momento de Intercessão Missionária

1. Para que Deus fale aos corações dos membros da igreja por meio do tema da Campanha de
Mobilização Missionária 2015.
2. Para que o nosso povo tenha temor ao Senhor e creia na Palavra de Deus.
3. Por igrejas que amem, vivam e façam missões.

Cânticos Congregacionais
Leitura Bíblica

“Senhor, Te Quero” e “Grande é o Senhor”
Atos 13:47

“Porque assim o Senhor nos ordenou: eu te pus como luz dos gentios, a fim de que sejas para
salvação até os confins da terra.”

Dedicação de Dízimos e Ofertas

“A Ti, ó Deus, Fiel e Bom Senhor - 08 HCC”

1- A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor,
eterno Pai, supremo benfeitor,
nós, os teus servos, vimos dar louvor.
Aleluia! Aleluia!

3- A ti, ó Deus real Consolador,
Divino fogo santificador,
que nos anima e nos acende o amor,
Aleluia! Aleluia!

2- A ti, Deus Filho, Salvador Jesus,
da graça a fonte, da verdade a luz,
por teu amor, medido pela cruz,
Aleluia! Aleluia!

4- A ti, Deus trino, poderoso Deus,
que estás presente sempre junto aos teus,
a ministrar as bênçãos lá dos céus,
Aleluia! Aleluia!

Oração
Mensagem

Pr. Aldo Gléria Cavalcante

Canto Congregacional

“As Boas Novas Anunciai - 541 HCC”

1- Povo de Deus, cumpri o vosso encargo
de proclamar do nosso Deus o amor.
Pois ele, compassivo, não deseja
a perdição do indigno pecador.

3- Anunciai bem alto, ao mundo inteiro,

que o nosso Deus é Deus de eterno amor;
que ele deixou as glórias infinitas
para salvar o mundo pecador.

As boas novas anunciai.
Que Deus nos ama, contentes proclamai.
2- Oh, contemplai milhares que perecem,
presos nas garras do pecado e mal,
sem que haja alguém que vá e lhes indique
Cristo Jesus, Libertador real!

Oração
Poslúdio

4- Oh, consagrai os vossos bens e filhos
pra difundir de Cristo a santa luz!
Com orações constantes, fervorosas,
participai da causa de Jesus.

Instrumental

Noite - 19h

Processional

Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Ministério das Comunicações
Prelúdio

É notícia na PIBS
Instrumental

“Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram
falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Assim
como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam coisas boas!” (Romanos 10:14-15)

Oração de Intercessão
Canto Congregacional
Oração

“Bem Mais Que Tudo”
Visitantes, Bens e Vidas

Participação Musical
Coro Escola
Momento Missionário
Tema:
“Eu Amo o Brasil e Quero Ser Bênção Para a Minha Nação”
Divisa
Isaías 65:1
“Por amor... não me calarei. Por amor... não descansarei. Enquanto a sua justiça não resplandecer
como a alvorada e a sua salvação como as chamas de uma tocha acesa.”

Participação Musical

Coro Escola

Momento de Intercessão
1. Pelas famílias que servem a Deus nos campos missionários.
2. Pelas famílias da igreja.
3. Pela juventude que serve a Deus.

Cânticos Congregacionais “Amor Maior”, “Aclame ao Senhor” e “Eterno Amor”
Particpação Musical

Coro Escola

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração de Dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 04 a 07 anos)
Mensagem
Canto Congregacional

Pr. Arley Mafra
“Casa Cheia de Amor”

Através da comunhão com Deus serei uma bênção.
Levarei o que Jesus me deu para minha casa.
A vontade do Senhor governará o meu lar.
Cristo em minha casa viverá.
A minha família meu Deus edificou.
A minha casa é cheia de amor.
Juntos em uma só fé e na mesma direção,
vivendo as promessas do Senhor
Pai, mãe e filhos no Senhor são inseparáveis,
sempre confiando no Senhor são inabaláveis.
A vontade do Senhor governará o meu lar,
Cristo em minha casa viverá.

Oração
Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min
“Senhor, Te Quero”
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.

“Grande é o Senhor”
Grande é o Senhor e mui digno de louvor,
na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
Alegria de toda a terra.
Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória,
que nos ajuda contra o inimigo.
Por isso diante dEle nos prostramos.
Queremos o teu nome engrandecer
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas
Confiamos em teu infinito amor,
Pois só Tu és o Deus eterno
sobre toda a terra e céu.

“A Ti Ó Deus Fiel e Bom Senhor - 08 HCC”
1- A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor,
eterno Pai, supremo benfeitor,
nós, os teus servos, vimos dar louvor.
Aleluia! Aleluia!

3- A ti, ó Deus real Consolador,
Divino fogo santificador,
que nos anima e nos acende o amor,
Aleluia! Aleluia!

2- A ti, Deus Filho, Salvador Jesus,
da graça a fonte, da verdade a luz,
por teu amor, medido pela cruz,
Aleluia! Aleluia!

4- A ti, Deus trino, poderoso Deus,
que estás presente sempre junto aos teus,
a ministrar as bênçãos lá dos céus,
Aleluia! Aleluia!

“As Boas Novas Anunciai - 541 HCC”
3- Anunciai bem alto, ao mundo inteiro,

que o nosso Deus é Deus de eterno amor;
que ele deixou as glórias infinitas
para salvar o mundo pecador.

As boas novas anunciai.
Que Deus nos ama, contentes proclamai.
2- Oh, contemplai milhares que perecem,
presos nas garras do pecado e mal,
sem que haja alguém que vá e lhes indique
Cristo Jesus, Libertador real!

“Bem Mais Que Tudo”

Bem mais que as forças. Poder e reis.
Que a natureza e tudo que se fez.
Bem mais que tudo, criado por tuas mãos.
Deus, Tu és o Início, Meio e Fim.
Bem mais que os mares.
Bem mais que o sol
e as maravilhas que o mundo conheceu.
E as riquezas e tesouros desta Terra.
Incomparável és pra mim.

Por amor, sua vida entregou.
Meu Senhor, humilhado foi.
Como a flor machucada no jardim.
Morreu por mim, pensou em mim.
Me amou.

“Amor Maior”

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

1- Povo de Deus, cumpri o vosso encargo
de proclamar do nosso Deus o amor.
Pois ele, compassivo, não deseja
a perdição do indigno pecador.

Noite - 19h

4- Oh, consagrai os vossos bens e filhos
pra difundir de Cristo a santa luz!
Com orações constantes, fervorosas,
participai da causa de Jesus.

Tua Santidade é grande, teu amor imensurável.
Tuas palavras, dentro em mim, me fazem ver que eu sou teu. (2x)
Te adorarei, te bendirei, és para mim Amor maior, és para mim amor melhor. (2x)
Em teus braços eu me aconchego Tua doce voz me leva a descansar.
Tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. (2x)
Amor maior não há. Amor melhor não há (4x)

“Aclame ao Senhor”

Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor.
Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor.
Com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre Te adorarei.
Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos.
Poder, majestade e louvores ao Rei.
Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome.
Alegre te louvo por Teus grandes feitos,
firmado estarei, sempre Te amarei.
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim.

“Eterno Amor”

Não há ouro ou bens
Nem riquezas também
Que me afastem do Teu coração
Nem amor por alguém
Poderá me afastar de Ti
Jesus
Incomparável amor
Que me resgatou
Mestre
Hoje e pra sempre
Tua face eu buscarei
O que eu sou
Coloco aos Teus pés
Diante da Tua glória eu me humilharei
Vou encontrar o que precisar
Em Teu eterno amor
Abro mão do que sou
Em Teu eterno amor
Meus desejos eu dou
Quero em tudo, Senhor Te adorar
Mais que fama e poder
Quero Te conhecer, Senhor

