Informativo

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ANIVERSARIANTES: 29- Raimunda Teles

CULTO INFANTIL (1 a 3 ANOS):

Martins; 01- Ângelo Rodrigues Moreira
Motta; Maria Francisca de Santana; 02Márcia Gomes Silva; 03 - Karina Mondianne
de Souza Oliveira Gomes. Casamento: 01Edson Ferreira da Silva e Jane Farias Chagas
Ferreira, Pr. Washington Luiz da Silva e Oliene
Bernabé Zardo e Silva. Parabéns!

informamos que à partir do dia 04/10, o
horário de início do culto infantil para
crianças de 1 a 3 anos será às 20 horas.

CHÁ DA COMUNHÃO: hoje, após o culto

AJUB/2015: atenção juniores de 8 a 12

da noite, teremos o chá da comunhão em
comemoração aos 7 anos de pastorado do Pr.
Washington Luiz na PIBS. Será um momento
muito especial para a vida da igreja. Participe!

MISSÕES NACIONAIS: no próximo
domingo, dia 04/10, será o encerramento da
Campanha de Missões Nacionais e você terá a
oportunidade de consagrar uma oferta especial
nos cultos da manhã e da noite. Faça o seu
alvo!

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

VIVA FAMÍLIA: serão momentos
especiais, em família, no nosso
acampamento. Continuem nos ajudando,
efetuando o pagamento das prestações e
orando por este grande evento da igreja!

Leitura Bíblica da Semana
Isaías:48:12-50:11
Isaías:51:1-53:12
Isaías:54:1-57:13
Isaías:57:14-59:21
Isaías 60:1-62:5
Isaías 62:6-65:25
Isaías 66:1-24

Efésios 4:17-32
Efésios 5:1-33
Efésios 6:1-24
Filipenses 1:1-26
Filipenses 1:27-2:18
Filipenses 2:19-30
Filipenses 3:1-21

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

69:1-18
69:19-36
70:1-5
71:1-24
72:1-20
73:1-28
74:1-23

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

24:5-6
24:7
24:8
24:9-10
24:11-12
24:13-14
24:15-16

Escala de Serviços
Neste Domingo, 27/09
¨Assessoria Culto:
Paulo Lobo e Nelson.
¨Assessoria EBD:
Karina Mondianne.
¨Berçário 1:
Euza.
¨Culto Infantil 4 a 7: Karina e
Ana Elisa.
¨Culto Infantil 1 a 3: Fernanda, Ana e Débora G.
¨Diáconos:
Queomides e Maria Alves.
¨Informática:
Valdivino, Daniel e Jozy.
¨Introdução:
Magali e Paulo José.
¨Motoristas:
Queomides e Franquisnei Lopes.
¨Recepção:
Moacir Santos e Angélica F.
¨Segurança:
Marcos G., Hudson, e
Ricardo Valverde.

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

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!
28-Segunda
29-Terça
30-Quarta
01-Quinta
02-Sexta
03-Sábado
04-Domingo

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

No Próximo Domingo, 04/10
Sinval L. e Alex P.
Oliene.
Robertina.
Patrícia e
Joel.
Fernanda, Mada e Emília.
Valdivino e Rosiléia.
Mayara, Camylla e Ricardo.
Peterson e Telma Guedes.
Alessandro e Elias Vicente.
Valmi V. e Maria Clara.
José Carlos, Israel, e
Jefther.

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

Boletim Dominical

Ano XXXIV - Nº39

Pastoral
Aprenda a viver na presença de Deus

Aprender a viver na presença de Deus leva-nos a três áreas importantes:
conhecer você mesmo, conhecer a Bíblia e aprender como viver por fé. Viver por fé é
depender de Deus, é um exercício espiritual. Receber a Cristo foi o primeiro passo para
viver na presença de Deus, andar Nele é o que devemos aprender. Andar em Cristo é
viver na presença do Senhor. Qualquer coisa que esteja entre você e Deus é impedimento.
Impedimentos são obstáculos para se confiar em Deus e receber Dele a graça,
o companheirismo e a direção. Além disso, o afastam de Deus. Logo, é urgente buscar
solução de aproximação do Senhor. Não aceite viver afastado da sua presença. Saiba
que a confissão dos pecados é o caminho de Deus para a solução dos problemas.
Para viver na presença do Senhor é preciso tratar dos seus interesses pelos
assuntos do mundo de maneira rígida e tratar com a carne que sempre milita contra o
Espírito de Deus, sufocando sua comunhão com o Senhor. Suprimir a carne é viver no
Espírito.
Trate também da desobediência. Ela se firma nos hábitos arraigados do pecado.
Não temos a prática de lutar contra a desobediência, além disso, ignoramos as palavras
de Jesus sobre o assunto: “Quem vos impediu de obedecer à verdade?” (Gl 5:7). A
desobediência está atrelada aos nossos interesses pessoais, ao estilo de vida. Lidar
com a desobediência é ser confrontado com a vontade de Deus.
Para viver na presença do Senhor é preciso aplicar o sangue de Cristo e
permanecer Nele. Quando você está com a sua consciência embaraçada por coisas que
o condenam, use o sangue de Jesus. “O sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de
todo pecado” (I Jo 1:7).
Viver na presença de Deus é uma necessidade que exige mudanças dentro de
nós. Essas mudanças que precisam acontecer são obras de Deus e não nossas. Deus
quer que você mude biblicamente para viver na presença Dele. E esse processo tem
início quando deliberadamente você reconhece que precisa consertar o que está errado,
arrepender-se e crer exclusivamente em Jesus.
Você tem a promessa de Deus que o capacitará a lidar com qualquer tipo de
problema, para que consiga andar na Sua presença.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

53% r e a l i za d o

0%

01 a 20/09

100 %
do orçado

Sobradinho, 27 de setembro de 2015.

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

Instrumental

É notícia na PIBS
Instrumental

“Não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um
considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é
seu, mas também com o que é dos outros.” (Filipenses 2:3-4)

Cânticos Congregacionais
Leitura Bíblica

“Cantarei Teu Amor” e “Reina em Mim”
Marcos 10:42-45

“Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabeis que os que são reconhecidos como
governantes dos gentios têm domínio sobre eles, e os seus poderosos exercem autoridade sobre
eles. Mas entre vós não será assim. Antes, quem entre vós quiser tornar-se grande, será esse o
que vos servirá; e quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois o próprio Filho
do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos.”

Momento de oração
1. Para que sejamos inteiramente unidos.
2. Para que haja perdão entre os irmãos.
3. Agradecer a Deus pelo sangue de Jesus que nos faz um só corpo.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
1- Salvador bendito; terno e bom Senhor,
só em ti confio, grande Salvador.
Sobre a cruz morreste para me salvar,
tudo padeceste para me livrar.

Noite - 19h

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Ministério das Comunicações
Prelúdio

Instrumental
É notícia na PIBS
Instrumental

“Nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a
justiça.” (II Pedro 3:13)

Canto Congregacional

“Seja Adorado”

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)

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
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.”

“Salvador Bendito - 340 HCC”
3- Sim, em ti confio; Salvador fiel.
Nunca abandonaste o teu Israel.
Tua excelsa graça nunca faltará.
O que em ti confia não perecerá.

Música Oficial
Momento de Intercessão

“Por Amor”

1. Pelo processo de implantação de novas igrejas no Sul do Brasil.
2. Pelos missionários que atuam entre os imigrantes residentes no Brasil.
3. Para que vocacionados sejam despertados para missões no Sul do Brasil.

Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor,
só em ti confio, grande Salvador.
4- Sempre em ti confio; grande é teu poder.
2- Só em ti confio; grande é teu amor.
Tu os inimigos podes bem vencer.
Nunca desprezaste um só pecador.
Salvo e bem seguro leva-me, Senhor,
Todo o que contrito já te procurou
sempre protegido pelo teu amor.
pela tua graça salvação achou.

Cânticos Congregacionais “Tu És Santo”, “Nosso Deus é Poderoso” e “Dignoé o Senhor”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 04 a 07 anos)
Texto Bíblico
II Pedro 3:10

Oração
Participação Musical
Mensagem
Cântico Congregacional

Mensagem
“O Dia do Senhor”
Canto Congregacional

Eu não tenho que andar ansioso
se vou ter o que comer ou vestir,
se o Senhor veste os lírios do campo,
o que mais não fará por mim?
Eu não tenho que andar preocupado
com os cuidados e males do amanhã,
pois até aqui o Senhor me sustentou.

Alex Lima
Pr. Aldo Gléria Cavalcante
“Confiarei”

“Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e
os elementos, queimando, se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas.”

Pr. Washington Luiz da Silva
“Glória Pra Sempre”

Glória pra sempre, ao Cordeiro de Deus,
A Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá,
à raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá.
O céu, a terra e o mar e tudo o que neles há
O adorarão e confessarão:
Jesus Cristo é o Senhor!

Confiarei em Ti, Senhor,
minha esperança está em Ti,
não há maior prazer do que saber
que o meu Deus cuida de mim.

Ele é O Senhor, Ele é O Senhor!
Ressurreto dentre os mortos, Ele é O Senhor.
Todo joelho se dobrará, toda língua confessará
que Jesus Cristo é O Senhor!

Meu futuro está seguro em suas mãos,
não importa a circunstância
permanecerei firmado nas promessas
que o Senhor me fez.
Confiarei em Ti. (x5)

Oração
Poslúdio

Instrumental

Oração
Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min
“Cantarei Teu Amor”
Dos montes corre para o mar, Teu rio de amor por mim.
Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar.
Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos.
Teu amor me alcança e me faz louvar-Te.
Cantarei Teu amor pra sempre! (4x)
Meu coração exulta, de alegria eu canto.
Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a Tua alegria.

“Reina em Mim”
Sobre toda a terra Tu és o Rei.
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol.
Uma coisa só meu desejo é:
vem reinar em mim, Senhor.

Sobre o meu pensar, tudo que eu falar
Faz-me refletir a beleza que há em Ti.
Tu és para mim mais que tudo aqui.
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.

“Salvador Bendito - 340 HCC”
1- Salvador bendito; terno e bom Senhor,
só em ti confio, grande Salvador.
Sobre a cruz morreste para me salvar,
tudo padeceste para me livrar.

2- Só em ti confio; grande é teu amor.
Nunca desprezaste um só pecador.
Todo o que contrito já te procurou
pela tua graça salvação achou.
3- Sim, em ti confio; Salvador fiel.
Nunca abandonaste o teu Israel.
Tua excelsa graça nunca faltará.
O que em ti confia não perecerá.
4- Sempre em ti confio; grande é teu poder.
Tu os inimigos podes bem vencer.
Salvo e bem seguro leva-me, Senhor,
sempre protegido pelo teu amor.

“Confiarei”

Eu não tenho que andar preocupado
com os cuidados e males do amanhã,
pois até aqui o Senhor me sustentou.

Confiarei em Ti, Senhor,
minha esperança está em Ti,
não há maior prazer do que saber
que o meu Deus cuida de mim.
Meu futuro está seguro em suas mãos,
não importa a circunstância
permanecerei firmado nas promessas
que o Senhor me fez.
Confiarei em Ti. (x5)

“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.

“Tu És Santo”

Tu és Santo, (Tu és Santo). Poderoso, (Poderoso). Tu és digno, (Tu és digno).
De adoração, (De adoração). Eu te sigo, (Eu te sigo). Eu te louvo, (Eu te louvo).
Para sempre, (Para sempre). Te amarei, (Te amarei).
Eu canto e louvo (Ele é meu Senhor, Ele é o Rei dos reis).
Ao Rei que é digno. (Ele é o pai de amor, poderoso Deus).
Eu canto e adoro, (É o Emanuel, Ele é o Grande Eu Sou).
Diante dele eu me prostro (Ele é o cordeiro que me salvou).
E eu canto e louvo. (Ele vivo está, Ele ressurgiu).
Ao Rei que é digno. (Sempre reinará, Ele sempre existiu).
Eu canto e adoro. (Ele é o alfa e ômega, o inicio e o fim).
Diante dele eu me prostro.(Salvador e Messias, amigo pra mim).
Príncipe da paz, só por Ele eu viverei.
Poderoso, nunca falhará
maravilhoso Deus!
Mais que buscamos,
mais que pedimos,
grandes coisas faz!

Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor,
só em ti confio, grande Salvador.

Eu não tenho que andar ansioso
se vou ter o que comer ou vestir,
se o Senhor veste os lírios do campo,
o que mais não fará por mim?

Noite - 19h

“Nosso Deus é Poderoso”
Ressurgiu e a morte venceu
nosso Deus é poderoso.
Em seu nome vamos vencer
nosso Deus é poderoso.

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

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

“Digno é o Senhor”

Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou.
Sacrifício de amor, que me comprou,
Ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos,
graças eu te dou, ó meu Senhor!
Lavou minha mente e coração,
me deu perdão, restaurou-me a comunhão.
Digno é o Senhor, sobre o trono está.
Soberano criador, vou sempre te adorar.
Elevo minhas mãos, ao Cristo que venceu.
Cordeiro de Deus morreu por mim.
mas ressuscitou, digno é o Senhor Pelos cravos em tuas mãos,
graças eu te dou, ó meu Senhor!
Lavou minha mente e coração,
me deu perdão,
restaurou-me a comunhão.

