Informativo

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ANIVERSARIANTES: 24- Andréia Lima

AJUB/2015: atenção juniores de 8 a 12

André dos Santos. Casamento: 22- Marcelo
e Elisa Alves. Parabéns!

envelopes da campanha de Missões Nacionais
e da Aquisição dos Instrumentos para a
Orquestra PIBS. Faça o seu alvo e contribua!

anos, vem aí o Acampamento dos Juniores
Batistas/2015, organizado pela JUMOB.
Será de 06 a 08/11, no Batistão.
Investimento: R$140,00. Maiores
informações no endereço eletrônico: https:/
/e-inscricao.com/jumob/ajub2015 ou com a
irmã Patrícia Martins.

RECADASTRAMENTO: os irmãos que

VIVA FAMÍLIA: serão momentos

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

especiais, em família, no nosso
acampamento. Você que quer participar
da programação, trabalhando em alguma
área, venha compartilhar suas idéias
conosco. Teremos uma reunião terça-feira,
às 20h, na PIBS. Continuem nos ajudando,
efetuando o pagamento das prestações e
orando por este grande evento de nossa
igreja!

OFERTAS: já se encontram nos bancos os

CONGRESSO HOMEM BATISTA
CENTRO OESTE: acontecerá nos dias 25 a
27 de setembro na cidade de Jataí/GO. Maiores
informações sobre a inscrição encontram-se nos
cartazes no mural de avisos da PIBS. Participe!

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
21-Segunda
22-Terça
23-Quarta
24-Quinta
25-Sexta
26-Sábado
27-Domingo

Isaías:30:12-33:12
Isaías:33:13-36:22
Isaías:37:1-38:22
Isaías:39:1-41:16
Isaías:41:17-43:13
Isaías:43:14-45:10
Isaías:45:11-48:11

Gálatas 5:1-12
Gálatas 5:13-26
Gálatas 6:1-18
Efésios 1:1-23
Efésios 2:1-22
Efésios 3:1-21
Efésios 4:1-16

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

63:1-11
64:1-10
65:1-13
66:1-20
67:1-7
68:1-18
68:19-35

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

23:22
23:23
23:24
23:25-28
23:29-35
24:1-2
24:3-4

Escala de Serviços
Neste Domingo, 20/09
¨Assessoria Culto:
Fabiano N. e Caio Guedes.
¨Assessoria EBD:
Andreia Santos.
¨Berçário 1:
Maria das Graças.
¨Culto Infantil 4 a 7: Glaucia e
Emanuel.
¨Culto Infantil 1 a 3: Débora A., Mada e Larissa.
¨Diáconos:
Izaque e Catarina.
¨Informática:
Norton, Cláudio e Ricardo.
¨Introdução:
Magali e Paulo José.
¨Motoristas:
Paulo José e Elias Vicente.
¨Recepção:
Josi Sobral e Nadir Monteiro.
¨Segurança:
Izaque A., Eduardo A., Clesson e
Paulo José.

No Próximo Domingo, 27/09
Paulo Lobo e Nelson.
Karina Mondianne.
Euza.
Karina e
Ana Elisa.
Fernanda, Ana e Débora G.
Queomides e Maria Alves.
Valdivino, Daniel e Jozy.
Peterson e Telma Guedes.
Queomides e Franquisnei Lopes.
Moacir Santos e Angélica F.
Marcos G., Hudson, e
Ricardo Valverde.

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 - Mães Parceiras de Oração
- Reunião às 17h.
• 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

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

Boletim Dominical

Pastoral

Ano XXXIV - Nº38

Honrando uns aos outros
O que significa para você honrar o seu irmão? Nós fomos chamados para ser
o acompanhante dos nossos irmãos. Nosso papel é fazê-los “parecer e soar bem”. O
acompanhante não pode e não deve sufocar o seu irmão. Cristo deu o exemplo de como
honrou o próximo acima Dele mesmo. Ele tomou uma bacia com água e lavou os pés dos
Seus discípulos e com essa atitude deu as seguintes lições:
Honrar o irmão é um sinal de verdadeira humildade. Jesus era Mestre e
Senhor, o Filho de Deus. O Salvador quis lavar os pés dos Seus discípulos e o fez com
um coração inundado de amor e com um grande desejo de servi-los como pastor e
amigo. Jesus fez isso com humildade e tinha em mente que Seus discípulos fossem
humildes o suficiente para que amassem e servissem uns aos outros.
Honrar o irmão é um sinal de verdadeira devoção. Um grupo de adolescentes
fez um passeio e depois de muito andar, cansados, com os pés doloridos, chegaram ao
leito de um rio. Ali, o pastor jovem sugeriu que servissem uns aos outros tirando-lhes
os tênis, lavando-lhes os pés e ao mesmo tempo dissessem palavras de amor. Sabe-se
que foi uma experiência marcante. “Honrar uns aos outros sobre nós mesmos” foi a
lição que Jesus quis mostrar quando lavou os pés dos discípulos.
Honrar o irmão é um sinal da posição de servo. Mateus 23 registra que Jesus
se depara com os escribas e fariseus e os repreende por serem arrogantes, presunçosos,
orgulhosos, opressores, proselitistas, guias cegos, superiores aos outros. Ele se volta
para os discípulos é diz: “mas o maior dentre vós há de ser vosso servo”. O maior
precisa aprender que ele tem uma posição de servo.
A nossa relação cristã ficará mais bonita, cordial e afetuosa quando escolhermos
honrar o nosso irmão. São coisas difíceis que Jesus nos manda fazer e para aceitar esse
mandamento é preciso que o nosso eu diminua. “O maior dentre vós será o vosso
servo”. Noutras palavras: entre vocês o mais importante é aquele que serve os outros.
Quando nós servimos, honramos o nosso irmão.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva
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Sobradinho, 20 de setembro de 2015.

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

Instrumental
É notícia na PIBS
Instrumental

“Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca.” (Mateus 24:35)

Oração de Intercessão
Cânticos Congregacionais “Amigo de Deus” e “Um Bom Amigo e Fiel Achei - 160 HCC”
Momento de oração
1. Que aprendamos a importância do Mandamento Recíproco: honrem uns aos outros.
2. Que aprendamos a importância de aceitar uns aos outros.
3. Que Deus nos dê uma visão clara da implementação dos PGM’s.

Leitura Bíblica
Mateus 24:29-31;36-37
DIRIGENTE: Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz;
as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados.

TODOS:

Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem, e todas as nações da terra se
lamentarão e verão o Filho do homem vindo com poder e grande glória sobre as
nuvens do céu.

MULHERES: E ele enviará seus anjos com um alto som de trombeta, os quais reunirão seus
escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade do céu.

TODOS:

Mas, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho,
senão somente o Pai. Pois a vinda do Filho do homem se dará à semelhança dos
dias de Noé.

Dedicação de Dízimos e Ofertas

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.

“Ele é Meu e Teu Senhor - 202 HCC”
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
é segura, pois ele é Senhor
ele é meu e também teu Senhor.

Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

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

“Descansarei”
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!

Oração
Poslúdio

Instrumental

Instrumental
É notícia na PIBS
Instrumental

“Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem, e todas as nações da terra se lamentarão e
verão o Filho do homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu.” (Mt 24:30)

Oração de Intercessão
Canto Congregacional
“Pai de Amor”
Oração
Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical
Coro Feminino
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.”

Música da Campanha
Momento de Intercessão

“Por Amor”

1. Pela saúde e segurança dos missionários em formação na Amazônia.
2. Agradecer pelas vidas alcançadas e transformadas pelo Espírito Santo.
3. Pelos projetos entre comunidades ribeirinhas isoladas.

Cânticos Congregacionais
Particpação Musical
Texto Bíblico

“Abra os Olhos” e “Santo é o Senhor”
Coro Feminino
II Pedro 3:9

“O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia; porém é longânimo
para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se”.

Oração de Dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 04 a 07 anos)
Mensagem
“Não Tardará”
Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional
“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.

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

Noite - 19h

Processional
Saudações e Boas Vindas
Ministério das Comunicações
Prelúdio

Vencendo vem Jesus.
Glória, glória! Aleluia!
Glória, glória! Aleluia!
Glória, glória! Aleluia!
Vencendo vem Jesus.

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.

2- O clarim que chama os salvos 4- E por fim, entronizado,
à batalha já soou;
as nações irá julgar.
Cristo, à frente do seu povo,
Todos, grandes e pequenos,
multidões já conquistou.
o Juiz hão de encarar.
O inimigo, em retirada,
E os remigos, triunfantes,
seu furor já demonstrou.
lá no céu irão cantar:

Oração
Poslúdio

Venceu o Rei Jesus.
Glória, glória! Aleluia!
Glória, glória! Aleluia!
Glória, glória! Aleluia!
Venceu o Rei Jesus.

Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h
“Pai de Amor”

“Amigo de Deus”
Não existe nada melhor, do que ser amigo de Deus.
Caminhar seguro na luz, desfrutar do Seu amor.
Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão.
E assim perceber, a grandeza do poder, de Jesus meu Bom Pastor.
Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão
e assim perceber a grandeza do poder
de Jesus meu bom Pastor.

Pai de amor, gosto tanto de Ti,
Pai de amor gosto tanto de Ti.
Te amo, te quero
e prostrado, te adoro.
Pai de amor gosto tanto de Ti.
Meu Jesus, amoroso Tu és,
meu Jesus amoroso Tu és.
Minh'alma já limpaste
e o Espírito enviaste.
Meu Jesus amoroso Tu és.

Santo Espírito Consolador,
Santo Espírito Consolador.
Tu nos santificas
em nós sempre habitas.
Santo Espírito Consolador.

“Um Bom Amigo e Fiel Achei - 160 HCC”
1. Um bom Amigo e fiel achei Jesus, meu Salvador.
Aquilo que Ele já fez por mim
eu conto a todos com fervor.

3. E, quando triste e carente estou,
eu posso recorrer
ao Seu tesouro celestial
e ricas bênçãos recolher.
Graça real, sem fim,
mostra o Senhor por mim.
Vivo na luz, meu Amigo é Jesus,
sou feliz, feliz.
4. Com Cristo podes ter comunhão
e andar em plena paz;
se aceitas hoje o Seu perdão,
feliz pra sempre viverás.

2. Do mal vem sempre me defender,
e assim seguro estou.
Com forte braço, com Seu poder,
ampara-me por onde vou.

“Ele é Meu e Teu Senhor - 202 HCC”
1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.
3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor

“Descansarei”
1- Cobre-me com Tuas mãos.
Com poder vem me esconder, Senhor.

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!

“Por Amor”
Vou cumprir meu ide vou fazer história
Vou me colocar em tuas mãos
Vou aos ribeirinhos vou pelos becos, ruas
Vou abençoar minha nação.
Multiplicar o amor de Cristo
E assumir o compromisso
De investir em minha pátria sim, eu vou!
Por amor! Só por amor por ti, Brasil
Não me calarei até a justiça raiar como o dia
Por amor! Só por amor por ti, Brasil
Não descansarei até a salvação brilhar como fogo.
Eis-me aqui, Senhor, toma-me em tuas mãos
Quero ser bênção pra minha nação.
Eis-me aqui, Senhor, toma-me em tuas mãos
Quero ser bênção pra minha nação.

“Abra os Olhos”
1- Abra os olhos do meu coração
Abra os olhos do meu coração
Quero Te ver, quero Te ver, Senhor
2- Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória
Derrame teu amor e poder, pois Tu és Santo, Santo, Santo (2x)
3- Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo, quero Te ver
4- Quero Te ver, quero Te ver
Eu quero Te tocar, eu quero Te abraçar
Quero te ver

“Santo é o Senhor”
Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo.
Santo é o Senhor, Poderoso.

Louve, louve e exalte ao Senhor.
Louve, Seu nome para sempre.

Digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor.

