Informativo
ANIVERSARIANTES: 14- Jaci Rocha

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO
Organizada no dia 8 de dezembro de 1959
Pastor: Washington Luiz da Silva

RECADASTRAMENTO: os irmãos

Ribeiro, Rejaine Farias da Silva, Loyanne da
Silva Portilho; 15- Naiara Pinheiro da Silva,
Paulo Cesar de Oliveira; 18- Azeneth Santos
Montes, Lenira Pedro R. dos Santos; 19-

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

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

Didiêr Max Nogueira. Parabéns!

Boletim Dominical
REUNIÃO DO CPC: o Pr. Washington Luiz
convoca os membros do Conselho para a
reunião plenária dia 18/09, às 20h, no 3º piso.

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA
2016: serão momentos especiais, em

Editorial

Ano XXXIV - Nº37

Há vagas

família, no nosso acampamento, por isso

CULTO ADM: os membros da PIBS são

continuem nos ajudando, efetuando o

convocados para a assembleia regular a ser
realizada no próximo domingo, dia 20/09, às
10h25.

pagamento das prestações e orando por
este grande evento de nossa igreja!

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
14-Segunda
15-Terça
16-Quarta
17-Quinta
18-Sexta
19-Sábado
20-Domingo

Isaías:10:1-11:16
Isaías:12:1-14:32
Isaías:15:1-18:7
Isaías:19:1-21:27
Isaías:22:1-24:23
Isaías:25:1-28:13
Isaías:28:14-30:11

II Coríntios 12:11-21
II Coríntios 13:1-14
Gálatas 1:1-24
Gálatas 2:1-16
Gálatas 2:17-3:9
Gálatas 3:10-22
Gálatas 3:23-4:31

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

56:1-13
57:1-11
58:1-11
59:1-17
60:1-12
61:1-8
62:1-12

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

23:6-8
23:9-11
23:12
23:13-14
23:15-16
23:17-18
23:19-21

Escala de Serviços
Neste Domingo, 13/09
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 7:

Francisco M. e Peterson.
Edina Gadelha.
Débora Nascimento.
Tânia N. e
Alice.
¨Culto Infantil 1 a 3: Fernanda, Débora G. e Caio.
¨Diáconos:
Joaquim e Eufrosina.
¨Informática:
Norton, Daniel e Valdivino.
¨Introdução:
Peterson e Angélica.
¨Motoristas:
Samuel Mendes e Franquisnei.
¨Recepção:
Gléslia e Tânia Souza.
¨Segurança:
Sebastião J, Paulo de Tarso,
Elias Vital e Marcelo Medeiros.

No Próximo Domingo, 20/09

ATIVIDADES REGULARES

Fabiano N. e Caio Guedes.
Andreia Santos.
Maria das Graças.
Glaucia e
Emanuel.
Débora A., Mada e Larissa.
Izaque e Catarina.
Norton, Cláudio e Ricardo.
Magali e Paulo José.
Paulo José e Elias Vicente.
Josi Sobral e Nadir Monteiro.
Izaque A., Eduardo A., Clesson e
Paulo José.

• 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 -SETEMBRO DE 2015

“Missões” é o assunto de Deus. Não saia deste assunto.” (Pr. Gérson Rocha).
O Deus missionário se revela por meio da criação; a isso chamamos Revelação
Geral de Deus (Salmo 19:1-6) e, de forma explícita em Sua Palavra, denominamos de
Revelação Especial de Deus. (Salmo 19:7)
Em sua carta aos Romanos,capítulos 1 a 3,Paulo aborda de forma mais clara
esses aspectos da Missão de Deus no mundo.
De forma muito enfática, Jesus deixou-nos o mandato para o cumprimento da
Missão de Deus “Missio Dei “. Um dos aspectos de suma importância da Missio Dei se
traduz em missões ou no Ide e Pregai; tarefa esta confiada à Igreja de Jesus Cristo por
meio de homens e mulheres que, submissos à Sua vontade e enviados pela Igreja, se
lançam ao mundo para anunciar e proclamar as virtudes do Reino de Deus.
O documento do Pacto de Lausanne afirma que o Retorno de Cristo tem uma
relação intrínseca com a pregação do Evangelho ao declarar: “Cremos que Jesus Cristo
voltará pessoal e visivelmente, em poder e glória, para consumar a salvação e o juízo.
Esta promessa de sua vinda é um estímulo ainda maior à evangelização, pois lembramonos de que ele disse que o evangelho deve ser primeiramente pregado a todas as
nações. Acreditamos que o período que vai desde a ascensão de Cristo até o seu
retorno será preenchido com a missão do povo de Deus, que não pode parar esta obra
antes do Fim. Também nos lembramos da sua advertência de que falsos cristos e falsos
profetas apareceriam como precursores do Anticristo. Portanto, rejeitamos como sendo
apenas um sonho da vaidade humana a ideia de que o homem possa algum dia
construir uma utopia na terra. A nossa confiança cristã é a de que Deus aperfeiçoará
o seu reino, e aguardamos ansiosamente esse dia, e o novo céu e a nova terra em que
a justiça habitará e Deus reinará para sempre. Enquanto isso, rededicamo-nos ao
serviço de Cristo e dos homens em alegre submissão à sua autoridade sobre a totalidade
de nossas vidas”.(Pacto de Lausanne, Suiça, 1974).
Juntos pelo Reino de Deus entre todos os povos,
Pr. Carlos Alcantara.
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Sobradinho, 13 de setembro 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 disse-lhes: ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura.” (Marcos 16:15)

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 a igreja no Brasil e no mundo tenha sensibilidade para socorrer os refugiados.
2. Por 500 novos missionários para o trabalho missionário indígena.
3. Por 2.000 novas equipes de tradutores da Bíblia.

Cânticos Congregacionais
Dedicação de Dízimos e Ofertas
1- Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado,
contemplo a tua imensa criação
- o céu e a terra, os vastos oceanos fico a pensar em tua perfeição.

“É Teu Povo” e “Ele é Exaltado”
“Grandioso És Tu - 52 HCC”
3- Quando eu medito em teu amor tão grande,
que ofereceu teu filho sobre o altar,
maravilhado e agradecido venho
também a minha vida te ofertar.

Então minha alma canta a ti, Senhor:
"Grandioso és tu! Grandioso és tu!"
Então minha alma canta a ti, Senhor:
"Grandioso és tu! Grandioso és tu!"
2- Ao caminhar nas matas e florestas,
escuto as aves todas a cantar;
olhando os montes, vales e campinas,
em tudo vejo o teu poder sem par.

Oração
Participação Musical
Mensagem
Canto Congregacional

Oração
Poslúdio

Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Ministério das Comunicações

É notícia na PIBS

Prelúdio

Instrumental

“Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Mas, quanto ao dia e à hora, ninguém
sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai.” (Mateus 24:35-36)

Oração de Intercessão
Canto Congregacional

“Doce Espírito”

Oração

Visitantes, Bens e Vidas

Participação Musical
Coro da PIBS
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 da PIBS

Momento de Intercessão
1. Pela implantação de igrejas e pela formação de líderes no sertão nordestino.
2. Por recursos para o projeto "Água Viva".
3. Por missionários e evangelistas dispostos a ir ao sertão.

Cânticos Congregacionais “Reina em Mim”, “Por Estas Razões” e “Digno És de Glória”

4- E quando, enfim, Jesus vier em glória
e ao lar celeste então me transportar,
adorarei, prostrado e para sempre:
"Grandioso és tu, meu Deus!", hei de cantar.

Particpação Musical

Pr. Carlos Alcântara
“As Boas Novas Anunciai - 541 HCC”

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

Coro da PIBS

Texto Bíblico

II Pedro 3:1-18

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

Sílvia Letice

1- Povo de Deus, cumpri o vosso encargo
3- Anunciai bem alto, ao mundo inteiro,
de proclamar do nosso Deus o amor.
que o nosso Deus é Deus de eterno amor;
Pois ele, compassivo, não deseja
que ele deixou as glórias infinitas
a perdição do indigno pecador.
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!

Processional

“Jesus, o Retorno”

Canto Congregacional

Pr. Washington Luiz da Silva

“Afirmou o Senhor que Virá Outra Vez - 155 HCC”

1. Afirmou o Senhor que virá outra vez,
cumprirá a promessa que fez.
Vai trazer até nós o esplendor celestial,
vai sentar-se em seu trono real.

2. Este mundo ele irá com justiça julgar,
seus segredos irá revelar.
Por Jesus perdoados, os salvos então
a coroa de glória terão.

Como foi para o céu, o Senhor voltará;
sem aviso do céu descerá.
Esperemos a vinda do Filho de Deus,
que trará glória a nós, filhos seus.
3. Seu poder nossos corpos irá transformar,
como Cristo nós vamos ficar.
Na presença do Rei estaremos assim
e seu reino jamais terá fim.

4. Entre nós, neste mundo, não sabe ninguém
em qual dia e em qual hora ele vem.
Estejamos alertas, servindo em amor,
vigiando ao voltar o Senhor.

Oração
Instrumental

Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min
“É Teu Povo”
É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande.
Exaltamos teu doce nome pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus,
Pois és santo. Sim, és digno, de louvor e de ser adorado.
És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor!

Noite - 19h
“Doce Espírito”
Há um doce Espírito aqui
e eu sei que é o Espírito de Deus.
Já podemos todos perceber
a presença de Jesus, o Salvador.

Doce presença, presença santa
vem sobre nós encher-nos com teu poder.
Te adoraremos por tua presença aqui
e que renovará os nossos corações.
Louvado seja o Senhor.

“Ele é Exaltado”
Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu, eu louvarei.
Ele é exaltado, pra sempre exaltado seu nome louvarei.
Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar, terra e céu glorifiquem seu santo nome.
Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu ( aleluia)

“Grandioso És Tu”
1- Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado,
contemplo a tua imensa criação
- o céu e a terra, os vastos oceanos fico a pensar em tua perfeição.
Então minha alma canta a ti, Senhor:
"Grandioso és tu! Grandioso és tu!"
Então minha alma canta a ti, Senhor:
"Grandioso és tu! Grandioso és tu!"

“Reina em Mim”
Sobre toda a terra Tu és o Rei.
Sobre o meu pensar, tudo que eu falar
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol.
Faz-me refletir a beleza que há em Ti.
Uma coisa só meu desejo é:
Tu és para mim mais que tudo aqui.
vem reinar em mim, Senhor.
Vem reinar em mim, Senhor.
Reina em mim com Teu poder.
Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus.
Tu és o Senhor de tudo o que sou.
Vem reinar em mim, Senhor.

“Por Estas Razões”
Por teu grande amor
Por tua vida em mim
Pelo teu perdão
Graça que é sem fim

2- Ao caminhar nas matas e florestas,
escuto as aves todas a cantar;
olhando os montes, vales e campinas,
em tudo vejo o teu poder sem par.
3- Quando eu medito em teu amor tão grande,
que ofereceu teu filho sobre o altar,
maravilhado e agradecido venho
também a minha vida te ofertar.
4- E quando, enfim, Jesus vier em glória
e ao lar celeste então me transportar,
adorarei, prostrado e para sempre:
"Grandioso és tu, meu Deus!", hei de cantar.

“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!

Se te achas salvo e ao invés
estás débil, oprimido e sem vigor
renda-te a presença do Senhor
e o Espírito te encherá de amor.

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

Por tuas mãos que curam
Esperança aqui
Pelo dom da paz
Pela fé em ti
E por isso te louvo
E por isso te adoro
E por isso eu vivo para falar do teu amor

“Digno És de Glória”
bis

és de Glória e louvores
{Digno
Levantamos nossas mãos
Te adoramos oh! Senhor

Porque grande és Tu
Maravilhas fazes Tu
Não há outro igual a Ti não, não há
Não há outro igual a Ti,
Senhor.

“Afirmou o Senhor que Virá Outra Vez - 155 HCC”
1. Afirmou o Senhor que virá outra vez,
cumprirá a promessa que fez.
Vai trazer até nós o esplendor celestial,
vai sentar-se em seu trono real.

2. Este mundo ele irá com justiça julgar,
seus segredos irá revelar.
Por Jesus perdoados, os salvos então
a coroa de glória terão.

Como foi para o céu, o Senhor voltará;
sem aviso do céu descerá.
Esperemos a vinda do Filho de Deus,
que trará glória a nós, filhos seus.
3. Seu poder nossos corpos irá transformar,
como Cristo nós vamos ficar.
Na presença do Rei estaremos assim
e seu reino jamais terá fim.

4. Entre nós, neste mundo, não sabe ninguém
em qual dia e em qual hora ele vem.
Estejamos alertas, servindo em amor,
vigiando ao voltar o Senhor.

