Informativo

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ANIVERSARIANTES: 24- Maria Clara

AVISO: neste domingo o Pr. Washington

Monteiro Vieira; 25- Eduardo Silva Aguiar,
Pastor Eli Alves da Silva; 26- Kércia Guimarães
Queiroz; 28- Rosângela Gomes de Abreu; 29João Alexandre Nascimento Correia, Josi de
Araújo Sousa Sobral; 30- Athos Ribeiro de
Albuquerque Motta, Edina Gadêlha de Souza;
Casamento: 30- Caroline Ednara e Eduardo
A. Parabéns!

Luiz estará pregando no aniversário da
Igreja Batista do Cruzeiro.

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos cultos
de oração nas quartas-feiras e acompanhe a
série de mensagens sobre o livro “Pastoreados
por Paulo”.

domingo, dia 01/05, às 18h, teremos a nossa
Série Interlúdio, com a participação do
saxofonista Tino Júnior. Divulgue, participe
e traga visitantes.

ADOLESCENTES: na próxima sextafeira, dia 06/05, às 19h30, terá o Culto dos
Adolescentes no Colégio da PIBS.
Participe!

MINISTÉRIO DE ADORAÇÃO:
informa que a escala do mês de maio já foi
enviada para o e-mail e encontra-se fixada
nos murais da 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
25-Segunda
26-Terça
27-Quarta
28-Quinta
29-Sexta
30-Sábado
01-Domingo

Juízes 2:10-3:31
Juízes 4:1-5:32
Juízes 6:1-40
Juízes 7:1-8:17
Juízes 8:18-9:21
Juízes 9:22-10:18
Juízes 11:1-12:15

Lucas 22:14-34
Lucas 22:35-53
Lucas 22:54-23-12
Lucas 23:13-43
Lucas 23:44-24:12
Lucas 24:13-53
João 1:1-28

Salmo 92:1-93:5
Salmo 94:1-23
Salmo 95:1-96:13
Salmo 97:1-98:9
Salmo 99:1-9
Salmo 100:1-5
Salmo 101:1-8

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

14:1-2
14:3-4
14:5-6
14:7-8
14:9-10
14:11-12
14:13-14

Escala de Serviços
Neste Domingo, 24/04
¨Assessoria Culto: Francisco M. e Peterson.
¨Assessoria EBD:
Edina Gadelha.
¨Berçário 1:
Neuzanira.
¨Culto Infantil 4 a 7: Karina e
Tânia Franklin.
¨Culto Infantil 1 a 3: Larissa, Amanda, Rosângela.
¨Diáconos:
Joaquim e Evenita.
¨Informática:
Mayara, Camylla e Daniel.
¨Introdução:
Carol Ednara e Maria Clara.
¨Motoristas:
Queomides e Sinval Lima.
¨Recepção:
Nadir V. e Olinda.
¨Segurança:
Marcos Gomes, Hudson Teles
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

SÉRIE INTERLÚDIO: no próximo

CONVITE: o Pr. Washington convida o Coro
Masculino e o Conjunto Gideonitas para uma
reunião na próxima quarta, dia 04/05, após o
culto de oração, sobre a viagem a Maceió em
setembro.

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

No Próximo Domingo, 01/05
Wellington e Alessandro.
Andreia Santos.
Letícia.
Márcia e
Betânya.
Rosângela, Fernanda e Viviane.
Deraldo e Eufrosina.
Norton, André e Larissa.
Dinah e Elias Monteiro.
Israel B. e Franquisnei.
Gléslia e Valmi.
Daniel, Fernando Bulhões e
Wallace.

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 (8h às 12h e de 13h às 17h)
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.

Boletim Dominical

Pastoral

Ano XXXV - Nº17

A Alegria da Contribuição
O assunto mais doloroso para muitos crentes é o dinheiro. Pode-se discutir
sobre vários assuntos, mas quando se toca nesse ponto um transtorno se estabelece.
Mesmo sem pregar e escrever sobre o dinheiro já tem quem diga: “o pastor precisa
deixar de falar em dinheiro e pregar o Evangelho”.
Por que essas coisas acontecem? Fruto de desconhecimento? A Mordomia e o
Evangelho são dois temas que caminham juntos. Falar de mordomia é também falar em
dinheiro, porque o que o crente faz com o seu dinheiro mostra a sua mordomia na
prática.
Para quem conhece o Evangelho, entende que a sua mensagem alcança a vida
do crente como um todo, incluindo o seu dinheiro. Por isso, como servos de Deus, não
separamos a vida material da vida espiritual, pelo contrário, temos a resoluta atitude de
nos relacionarmos com o bem material obedecendo ao que diz a Palavra de Deus.
Paulo diz aos cristãos de Corínto: “cada um contribua de acordo com o que
decidiu no coração; não com tristeza nem por constrangimento. Porque Deus ama a
quem dá com alegria” (II Co 9:7).
Motivos não aceitáveis em ofertar anulam o valor da dádiva. Creio que é para
Deus de grande importância não somente o que os seus filhos fazem, mas também o
motivo porque fazem. Saibam que, a mordomia não tem a finalidade principal de financiar
a igreja; o significado espiritual da contribuição excede a tudo isso e tem um valor mais
profundo.
Qual foi a última vez que você participou da vida financeira da sua igreja? Esse
é o pensamento que vem a nossa mente, como uma carta de cobrança. É assim que nos
sentimos quando lembramos que não ofertamos e nem entregamos os nossos dízimos.
Mas, veja a sentença seguinte: qual foi a última vez, que o seu coração foi invadido de
alegria por ter obedecido ao Senhor no que diz respeito aos seus dízimos e ofertas?
A nossa relação com o bem material está firmada na obediência à proposição
do Senhor, em que devemos levar “à casa do tesouro dízimos e ofertas com amor”. Que
seja assim!
De seu pastor e amigo,
Washington Luiz da Silva.

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - ABRIL DE 2016
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Sobradinho, 24 de abril de 2016.

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

Instrumental

“Ajuntamento”
É notícia na PIBS
Instrumental

“Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para
corrigir, para instruir em justiça; a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno
preparo para realizar toda boa obra.” (II Timóteo 3:16-17)

Recitativo Bíblico
Salmo 119:97-98a, 130-137, 140a-160
Como
amo
tua
lei!
Ela
é
minha
meditação
o dia todo. Teu mandamento me faz mais
DIRIGENTE:

Noite - 19h

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

Canto Congregacional

“Em Espírito, Em Verdade”

}

Em espírito, em verdade
bis
Te adoramos, te adoramos.

}

Rei dos reis e Senhor
bis
Te entregamos nosso viver.
Pra te adorar, ó Rei dos reis,
Foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
Meu prazer é te louvar,
Meu prazer é estar nos átrios do Senhor,
Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.

JUVENTUDE: A exposição das tuas palavras concede luz, dá entendimento aos simples. SENHOR,
tu és justo, e teus juízos são retos.
Tua palavra é fiel a toda prova. A soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das
tuas justas ordenanças dura para sempre.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Momento de Intercessão

“Crer e Observar - 456 HCC”

1. Agradecer a Deus pela provisão financeira da PIBS.
2. Louvar a Deus pelo privilégio que temos de conhecê-lo através da Bíblia.
3. Agradecer a Deus pela existência da EBD.

Canto Congregacional
1- Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler,
meus olhos vem abrir; pois quero ver
da mera letra, além, a ti, Senhor;
eu venho a Ti, Jesus, meu Redentor.

Mensagem
Canto Congregacional
1- Sábia justa, santa e pura
É a lei do meu Senhor,
Que corrige a vida impura
Do perdido pecador.
Do Senhor o ensinamento
Nela tão perfeito está;
É tão cheia de preceitos
E conselhos santos dá!

Oração de Gratidão
Poslúdio

Oração
Leitura Bíblica

Pr. Aldo Gléria Cavalcante
“A Lei do Senhor - 138 CC”

2- Do Senhor os bons conselhos
Justos e benignos são;
Neles vejo, quais espelhos,
Quanto é mau meu coração.
Mais que o sol, resplandecentes,
Os preceitos do Senhor
Iluminam nossas mentes
Com divino resplendor.

Instrumental

Visitantes, Bens e Vidas
Salmo 8:1;3-4;9

TODOS:

Ó SENHOR, nosso Senhor, como teu nome é magnífico em toda a terra! Tu, que
puseste tua glória nos céus!

HOMENS:

Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que
estabeleceste.

“O Pão da Vida - 137 CC”
2- À beira-mar, Jesus, partiste o pão,
satisfazendo ali a multidão;
da vida o pão és tu; vem pois, assim
satisfazer, Senhor, a mim, a mim!

É notícia na PIBS
Instrumental

“Vinde, e vede as obras de Deus: é tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens.
Converteu o mar em terra seca; passaram o rio a pé; ali nos alegramos nele.” (Salmos 66:5,6 e 7a)

sábio do que meus inimigos, pois está sempre comigo.

TODOS:

Instrumental

MULHERES:Que é o homem, para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites?
TODOS:

Ó SENHOR, nosso Senhor, como teu nome é magnífico em toda a terra!

Momento de Intercessão
1. Agradecer pela providência de Deus.
2. Louvar a Deus por sua soberania.
3. Pedir que Deus nos ensine a confiar nEle.

Cantos Congregacionais
Oração
Texto Bíblico

“Reina em Mim”,“BenditoSeja oCordeiro”e“SejaEngrandecido”
Romanos 8:28

“E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito.”

Mensagem
Canto Congregacional
Oração de Gratidão
Poslúdio

MM. Renan Guedes Hart
“Eterno Amor”
Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h

“Ajuntamento”
Faz teu rio de paz correr no meio
Vem e sopra sobre nós teu sopro,
destes que por fé vem bendizer-te
reunidos neste ajuntamento,
e a uma voz oferecer-te
honra e santifica este momento
seus louvores, súplicas e anseios.
com a tua Igreja que é teu povo.
Tu és o Senhor de toda glória,
Hoje e sempre como foste outrora,
no correr da história revelando teu amor
Deus, bendito Rei e Salvador. (bis)

“Crer e Observar - 465 HCC”
1- Em Jesus confiar, suas leis observar, é trilhar um caminho de paz.
Satisfeitos, guardar o que ele ordenar alegria perene nos traz.

“Em Espírito, Em Verdade”

}

Em espírito, em verdade
bis
Te adoramos, te adoramos.

}

Rei dos reis e Senhor
bis
Te entregamos nosso viver.

“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.

2- Ao andarmos com Deus, recebemos dos céus direção e conforto sem par.
Nem tristeza, nem dor, nem a prova maior poderão nossa fé abalar.
3- Inefável prazer é Jesus conhecer, e ser crente zeloso e leal.
Sua voz sempre ouvir, suas ordens cumprir, é ter bênção constante e real.
4- Resolutos, Senhor, e com todo fervor, os teus passos queremos seguir,
teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua presença sentir.
Crer e observar tudo quanto ordenar; o fiel obedece ao que Cristo mandar.

“O Pão da Vida - 137 CC”
1- Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler,
meus olhos vem abrir; pois quero ver
da mera letra, além, a ti, Senhor;
eu venho a Ti, Jesus, meu Redentor.
2- À beira-mar, Jesus, partiste o pão,
satisfazendo ali a multidão;
da vida o pão és tu; vem pois, assim
satisfazer, Senhor, a mim, a mim!

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.

“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.

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

2- Remidos, comprados,
do mundo inteiro
muitos virão te louvar.
Teus filhos eleitos,
povo especial,
no tempo e no espaço,
virão te adorar.

“Seja Engrandecido”
Seja engrandecido,
ó Deus da minha vida.
Tu és o Deus da minha salvação
és a minha rocha, a minha segurança,
meus lábios sempre te exaltarão.

“A Lei do Senhor - 138 CC”
1- Sábia justa, santa e pura
É a lei do meu Senhor,
Que corrige a vida impura
Do perdido pecador.
Do Senhor o ensinamento
Nela tão perfeito está;
É tão cheia de preceitos
E conselhos santos dá!

Pra te adorar, ó Rei dos reis,
Foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
Meu prazer é te louvar,
Meu prazer é estar nos átrios do Senhor,
Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.

te louvo (te louvo)
{ Aleluia,
Pois sei que sobre todos és Senhor.
Aleluia, aleluia, aleluia
Bis {
Louvemos ao Senhor.
Bis

“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
2- Do Senhor os bons conselhos
Justos e benignos são;
Neles vejo, quais espelhos,
Quanto é mau meu coração.
Mais que o sol, resplandecentes,
Os preceitos do Senhor
Iluminam nossas mentes
Com divino resplendor.

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
Em Teu eterno amor

Abro mão do que sou
Meus desejos eu dou
Quero em tudo, Senhor Te adorar
Mais que fama e poder
Quero Te conhecer, Senhor

