Informativo

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ANIVERSARIANTES: 10- Angélica

MINISTÉRIO DE JUVENTUDE:

Bezerra Ribeiro, Maria Ivone Neto, Rosilda
Beserra Guimarães, Davi de Sousa Martins.
13- Dilson Bulhões do Nascimento; 14Antonia da Silva Monteiro, Cláudio Monteiro
Martins, Daiana Sobral Cardoso, Laís Soares
Maia; 15- Cleuza Francisco de Brito Rego;16Graziella Magarelli, Welida Gomes de Souza
Nascimento. Casamento: 10- Álisson e Ádila,
Dájames e Janaína, Paulo de Tarso e Maristela;
11- Paulo César e Helma; 13- Francisco de
Assis e Sebastiana; 16- Edson e Welida.
Parabéns!

atenção adolescentes e jovens! No próximo
sábado, dia 16/06, teremos intercâmbio com
a juventude da PIB do Cruzeiro Novo, às
20h, na PIBS.

MESTRE D’ARMAS: participe da
campanha para a compra do DataShow da
Missão Batista no Mestre D’Armas. O alvo é
de R$ 3000,00. A campanha encerra-se neste
domingo.

MCA: a coordenação da MCA agradece a
todos que ofertaram para o dia de Educação
Cristã. O valor alcançado foi de R$ 2000,00.

Luiz convoca os membros do Conselho
para a reunião plenária dia 15/07, às 20h,
no 3º piso.

CULTO ADM: os membros da PIBS são
convocados para a assembleia regular a ser
realizada no próximo domingo, dia 17/07,
às 10h25.
convidamos você e sua família, para
saborearem nosso tradicional Costelão Fogo
de Chão. Será no dia 13 de agosto, em
homenagem ao dia dos Pais. Compre seu
ingresso antecipadamente com os irmãos
responsáveis ou na Secretaria da Igreja.
Participe!

Atos 27:21-44
Atos 28:1-31
Romanos 1:1-17
Romanos 1:18-32
Romanos 2:1-24
Romanos 2:25-3:8
Romanos 3:9-31

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

8:1-9
9:1-12
9:13-20
10:1-15
10:16-18
11:1-7
12:1-8

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

18:23-24
19:1-3
19:4-5
19:6-7
19:8-9
19:10-12
19:13-14

Escala de Serviços
Neste Domingo, 10/07
¨Assessoria Culto:
Fabiano e Caio Guedes.
¨Assessoria EBD:
Oliene.
¨Berçário 1:
Débora Nascimento.
¨Culto Infantil 4 a 7: Patrícia e
Joel.
¨Culto Infantil 1 a 3: Rosângela, Rosana e Luciana.
¨Diáconos:
Edson e Eufrosina.
¨Informática:
Norton, Ricardo e Valdivino.
¨Introdução:
Guilherme e Elias.
¨Motoristas:
Alex P. e Franquisnei.
¨Recepção:
Maria Clara e Olinda.
¨Segurança:
Daniel, Fernando Bulhões e
Wallace.

Boletim Dominical

Pastoral

Ano XXXV - Nº28

Um Novo Relacionamento com Deus

COSTELÃO FOGO DE CHÃO:

Leitura Bíblica da Semana
I Crônicas 9:1-10:14
I Crônicas 11:1 -12:18
I Crônicas 12:19-14:17
I Crônicas 15:1-16:36
I Crônicas 16:37-18:17
I Crônicas 19:1-21:30
I Crônicas 22:1-23:32

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

REUNIÃO DO CPC: o Pr. Washington

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!
11-Segunda
12-Terça
13-Quarta
14-Quinta
15-Sexta
16-Sábado
17-Domingo

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

No Próximo Domingo, 17/07
Paulo Lôbo e Nelson.
Edina Gadelha.
Maria das Graças.
Carol e
Ruth.
Amanda, Gislaine e Ivanira.
Izaque e Norma.
Norton, Ricardo e Valdivino.
Gléslia e Dinah.
Alessandro e Sinval.
Shaula e Valmi.
Sebastião, Ariovaldo e
Israel.

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.

“Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo;
Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos
na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas
tribulações; sabendo que a tribulação produz a paciência, E a paciência a experiência, e a
experiência a esperança.” (Romanos 5:1-4)
Quando aceitamos Jesus e resolvemos segui-lo, coisas extraordinárias e preciosas ocorrem
sobre nossas vidas. A promessa não é de resultados apenas para hoje, mas para toda a eternidade.
Qual é a sua condição perante Cristo hoje? Se você reconhece ser salvo por Ele, aceite essa
graciosa condição e viva a plenitude da sua vida, prometida nas Escrituras!
O seu passado de morte espiritual foi transformado em reino de vida, quando você
escolheu afirmar: “Já estou crucificado com Cristo; e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim”.
Para você, o que significa viver essa vida nova em Cristo?
Viver em Cristo é viver livre da ira de Deus, livre do pecado, da morte espiritual, livre
da desonra e humilhação, porque fomos “Justificados pela fé em Cristo” e o resultado dessa
justificação é que podemos desfrutar de um novo relacionamento com Deus.
A evidência desse relacionamento é que ele nos firma na graça de Deus. Qualquer
fraqueza espiritual significa ausência de vida na plenitude da graça de Deus. Também, somos
alimentados com a esperança certa: a glória de Deus. A nossa esperança está em Deus. A nossa
vida não terá sentido sem a sua presença.
O novo relacionamento nos capacita a um novo entendimento no sofrimento. O
sofrimento na vida do crente não tem o sentido de destruição, mas de amadurecimento. Como
uma escada, estão os degraus para o amadurecimento: “a tribulação produz a perseverança, e a
perseverança a experiência, e a experiência a esperança”.
Viver o novo relacionamento com Deus é proporcionar a si mesmo acertar e não errar,
construir sempre e não destruir. O mundo não compensa. Ele jaz no maligno e as consequências
do relacionamento com ele só se descobrirão no final da jornada. Então, viva o novo relacionamento
com Deus.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - JULHO DE 2016
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Sobradinho, 10 de julho de 2016.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min

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

Instrumental
É notícia na PIBS
Instrumental

“Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre para si. Pois, se vivemos, para o
Senhor vivemos; se morremos, para o Senhor morremos. De modo que, quer vivamos, quer
morramos, somos do Senhor.” (Romanos 14:7-8)

Canto Congregacional

“É Tua Graça”

É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida.
Por teu sangue tenho acesso a tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus.
Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta.
Favor imerecido, do céu, do céu pra mim.

Oração Pelas Equipes dos Ministérios de Comunhão e Administração
Dedicação de Dízimos e Ofertas
“O Rei da Glória - 194 HCC”
Oração
Texto Bíblico
I Coríntios 11:23-26
“Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei: o Senhor Jesus, na noite em que foi traído,
tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por
vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice,
dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes,
em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice
proclamais a morte do Senhor, até que ele venha.”

Mensagem “Referências da Ceia do Senhor”
Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional
“Digno é o Cordeiro - 128 HCC”
Celebração da Ceia do Senhor
Canto Congregacional
“Cristo Já Ressuscitou - 135 HCC”
1- Cristo já ressuscitou,
Aleluia!
sobre a morte triunfou.
Aleluia!
Tudo consumado está;
Aleluia!
salvação de graça dá.
Aleluia!

Oração
Poslúdio

Noite - 19h

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

É notícia na PIBS
Instrumental

“Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa
justificação”. (Romanos 4:25)

Canto Congregacional

“Vim Para Adorar-Te”

Luz do mundo vieste à terra,
Pra que eu pudesse te ver.
Tua beleza me leva a adorar-te,
quero contigo viver.

Eterno rei, exaltado nas alturas.
Glorioso nos céus.
Humilde vieste à terra que criaste
e por amor pobre se fez.

Vim para adorar-te, vim para prostar-me.
Vim para dizer que és meu Deus.
És totalmente amável, totalmente digno,
tão maravilhoso para mim

Eu nunca
dos meus
Eu nunca
dos meus

Oração
Participação Musical
Momento de Intercessão

saberei o preço,
pecados lá na cruz.
saberei o preço,
pecados lá na cruz.

Visitantes, Bens e Vidas
Coro PIBS

1. Agradecer a Deus porque estamos livres em Cristo.
2. Agradecer ao Senhor pela paz que recebemos Dele.
3. Pedir a Jesus para que todos os presentes, nesta noite, possam desfrutar de um novo
relacionamento com Deus.

Cantos Congregacionais “Te Exaltamos”, “Eterno Amor” e “Bem Mais Que Tudo”
Oração pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Texto Bíblico
Romanos 5:1-4
“Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo,
por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes,
e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações; sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança, a
aprovação e a aprovação, a esperança.”

Mensagem “Um Novo Relacionamento com Deus”
Canto Congregacional
2- Gratos hinos entoai;
Aleluia!
ao Senhor Jesus honrai,
Aleluia!
pois à morte quis baixar,
Aleluia!
pecadores pra salvar.
Aleluia!

Instrumental

Pr. Washington Luiz da Silva
“Cristo Satisfaz - 395 CC”

1- Riquezas não preciso ter, mas, sim, celeste bem;
Nem falsa paz ou vão prazer, porquanto o crente tem
Eterno gozo no Senhor, por desfrutar o seu amor.

3- Uma vez na cruz sofreu;
Aleluia!
uma vez por nós morreu,
Aleluia!
mas agora vivo está,
Aleluia!
e pra sempre reinará.
Aleluia!

Instrumental

Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz; com esse amor do Salvador,
Agora estou contente. Agora estou contente.
2- Do mundo as honras para mim perderam seu valor;
Já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor.
Terei meu gozo principal ao vê-lo em glória triunfal.
3- Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou,
E veja a face já sem véu de quem me resgatou,
Desejo só aqui viver de um modo que lhe dê prazer.

Oração de Gratidão
Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h

“É Tua Graça”

“Vim Para Adorar-Te”

É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida.
Por teu sangue tenho acesso a tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus.
Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta.
Favor imerecido, do céu, do céu pra mim.

“O Rei da Glória - 194 HCC”
Por isso reina acima dos céus
O Rei da glória, o Rei dos reis,
e tem um nome capaz de nos salvar:
Senhor dos senhores, soberano Deus,
é Jesus, é Jesus, só Jesus.
é Jesus, é Jesus, é Jesus.
Sim, Cristo entregou sua vida;
de forma espontânea ele a deu;
ninguém poderia obrigá-lo;
foi seu próprio amor que o moveu.
Desceu da glória e homem se fez,
Virá em breve o Rei dos reis,
varão de dores, servo sofredor,
vestido em glória, com todo o seu poder.
padeceu, sim, Jesus, padeceu.
Voltará, sim, Jesus voltará.

“Digno é o Cordeiro - 128 HCC”
Digno é o Cordeiro que foi morto.
Digno é o Cordeiro que foi morto.
Digno é o Cordeiro que foi morto
de receber honra e glória, riqueza e poder,
força e sabedoria.
Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro,
digno é o Cordeiro que foi morto.
Digno é o Cordeiro.

“Cristo Já Ressuscitou - 135 HCC”
1- Cristo já ressuscitou,
Aleluia!
sobre a morte triunfou.
Aleluia!
Tudo consumado está;
Aleluia!
salvação de graça dá.
Aleluia!

Luz do mundo vieste à terra,
Pra que eu pudesse te ver.
Tua beleza me leva a adorar-te,
quero contigo viver.

Eterno rei, exaltado nas alturas.
Glorioso nos céus.
Humilde vieste à terra que criaste
e por amor pobre se fez.

Vim para adorar-te, vim para prostar-me.
Vim para dizer que és meu Deus.
És totalmente amável, totalmente digno,
tão maravilhoso para mim

Eu nunca
dos meus
Eu nunca
dos meus

“Te Exaltamos”
Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus e declaramos as tuas maravilhas,
Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas.
Quem intentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir?
Quem poderá nos resistir, se a palavra de vitória já foi liberada a nós?

“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

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

Jesus
Incomparável amor
Que me resgatou
Mestre
Hoje e pra sempre
Tua face eu buscarei

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

“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.

2- Gratos hinos entoai;
Aleluia!
ao Senhor Jesus honrai,
Aleluia!
pois à morte quis baixar,
Aleluia!
pecadores pra salvar.
Aleluia!

saberei o preço,
pecados lá na cruz.
saberei o preço,
pecados lá na cruz.

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

“Cristo Satisfaz - 395 CC”
1- Riquezas não preciso ter, mas, sim, celeste bem;
Nem falsa paz ou vão prazer, porquanto o crente tem
Eterno gozo no Senhor, por desfrutar o seu amor.
3- Uma vez na cruz sofreu;
Aleluia!
uma vez por nós morreu,
Aleluia!
mas agora vivo está,
Aleluia!
e pra sempre reinará.
Aleluia!

Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz; com esse amor do Salvador,
Agora estou contente. Agora estou contente.
2- Do mundo as honras para mim perderam seu valor;
Já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor.
Terei meu gozo principal ao vê-lo em glória triunfal.
3- Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou,
E veja a face já sem véu de quem me resgatou,
Desejo só aqui viver de um modo que lhe dê prazer.

