Informativo

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ANIVERSARIANTES: 07 - Paulo de Souza

MULTIPLIQUE REGIONAL 2016:

Lôbo; 10- Marcelo Rodrigues Alves, Roberto
dos Santos Oliveira; 11- Luiz Cirqueira da

ocorrerá nos dias 12 a 14 de agosto na PIB no
Guará. Inscrições e informações: 3349-5665.
Participe!

Silva, Luzia Farias Ferreira; 13- Elza Lima
André, Francisco de Assis Oliveira, Nelson
de Lima Silva. Parabéns!

FÉRIAS

PR.

WASHINGTON:

informamos que dos dias 01 a 12 de agosto o
Pr. Washington Luiz estará em período de
férias. Contudo, não tem previsto nenhuma
viagem, portanto, estará presente na igreja.

CHÁ DA COMUNHÃO: hoje, após o culto
da noite, teremos o chá da comunhão na quadra
da PIBS. Procure as irmãs do ministério para
saber o que você pode trazer e participe!

sábado, dia 13 de agosto, será o nosso
COSTELÃO PIBS 2016. Aproveite este
domingo para adquirir o seu ingresso e de sua
família. Procure os irmãos que estão vendendo
os últimos bilhetes. Reforçamos que no dia,
não será vendido. Venham todos para o maior
Costelão de Sobradinho!

RECADASTRAMENTO: Aproveite o
culto da manhã e noite para atualizar os seus
dados pessoais, como membro da PIBS,
fazendo seu recadastramento. Isso é
importante!

Leitura Bíblica da Semana
Esdras 5:1-6:22
Esdras 7:1-8:20
Esdras 8:21-9:15
Esdras 10:1-1-44
Neemias 1:1-3:14
Neemias 3:15-5:13
Neemias 5:14-7:60
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Coríntios
Coríntios
Coríntios
Coríntios
Coríntios
Coríntios
Coríntios

3:5-23
4:1-21
5:1-13
6:1-20
7:1-24
7:25-40
8:1-13

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

29:1-11
30:1-12
31:1-8
31:9-18
31:19-24
32:1-11
33:1-12

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

20:26-27
20:28-30
21:1-2
21:3
21:4
21:5-7
21:8-10

Escala de Serviços
Neste Domingo, 07/08
¨Assessoria Culto:
Daniel e Clesson.
¨Assessoria EBD:
Oliene.
¨Berçário 1:
Neuzanira.
¨Culto Infantil 4 a 7: Márcia e
Betânia.
¨Culto Infantil 1 a 3: Amanda, Rosana e Sara.
¨Diáconos:
Joaquim e Ivone Naves.
¨Projeção/Transm.: Larissa Josy e André.
¨Introdução:
Dinah e Elias.
¨Motoristas:
Queomides.
¨Recepção:
Gléslia e Valmi.
¨Segurança:
Daniel, Fernando Bulhões e
Wallace.

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

COSTELÃO FOGO DE CHÃO: próximo

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!
08-Segunda
09-Terça
10-Quarta
11-Quinta
12-Sexta
13-Sábado
14-Domingo

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

No Próximo Domingo, 14/08
Fabiano e Caio Guedes.
Edina Gadelha.
Leticia.
Tânia F. e
Alessandra.
Fernanda, Mada e Luciana.
Adalberto e Raimunda.
Ricardo, Valdivino e Camylla.
Guilherme e Welida.
Alessandro.
Valmi e Sebastião Calácia.
Sebastião C., 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.

Boletim Dominical

Pastoral

Ano XXXV - Nº32

Ficando no lado da vitória
A família é alvo de muitas tentativas de ações malignas, em todo o tempo. As
frentes de conflitos são diversas e nem sempre são sutis em suas manifestações: são
vistas na forma ostensiva dos filhos se rebelarem contra os princípios aprendidos no
lar; os desencontros causados pelas falas ásperas entre o casal; depreciação do outro
como causa da ausência de perdão deixando pais e irmãos confusos, sangrando, numa
unidade familiar despedaçada; ausência de apoio, lealdade e mais...
Estar no lado da vitória é lutar com a arma correta contra tudo que foi descrito
e que se impõe e se opõe ao bem estar da família. Quando a família escolhe o lado da
vitória, ela envolve Deus na sua batalha espiritual. Isso é feito pela oração. Por vezes,
esperamos uma caixinha ser aberta, com palavras mágicas de sucesso, mas isso não é
correto e nem bíblico.
O crente não tem uma caixinha mágica. A surpresa é que a oração sendo algo
tão simples, todos da família podem fazê-la; a oração realiza uma obra monumental na
vida das famílias. Deus não responde orações que não são feitas! Quando os laços da
família são quebrados por qualquer ação, não importa qual, temos a promessa: “Clamas
a mim e responder-te-ei”. Significa dizer, que o Senhor intervirá na família, não importa
o que estejam fazendo.
O Senhor arregimenta o seu exército de anjos, para livrar aqueles que o temem.
Deus está determinado a proteger as famílias nas situações mais perigosas e salvá-las
em todas as crises: isto se as famílias orarem. Deus é absoluta verdade no meio das
crises, do engano, da fuga e duplicidade de membros da família. Deus nos ajuda a
perdoar quando não conseguimos e nos ajuda a amar quando não temos capacidade ou
disposição. Na oração envolvemos Deus na família.
A oração derruba as barreiras que construímos, derrete corações de ferro,
obstinados e desfaz as obras do mal que separam as famílias. Deus responde suas
orações trazendo cura completa e permanente tão necessária à plena restauração
emocional, física, mental e espiritual da família. Por isso, fique no lado da vitória, comece
orando!
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - JULHO DE 2016
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Sobradinho, 07 de agosto de 2016.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão Pelo Culto
Igreja em Ação
Prelúdio

Instrumental
Ministério de Comunicação
Instrumental

“Quando os caminhos da família agradam ao Senhor, faz que até os seus inimigos tenham paz
com ela.” (Provérbios 16:7)

Canto Congregacional
Momento de Intercessão

“É Teu Povo” e “Vem Derrama a Paz”

1. Pedir a bênção de Deus para agirmos com empatia e paciência com a família.
2. Suplicar a Deus a capacidade para olhar e escutar os membros da minha família.
3. Pedir o socorro de Deus para que o meu silêncio, em casa, não seja uma resposta de desatenção
ou covardia, mas de instrução e edificação.

Consagração de Dízimos e Ofertas
1- Que alicerce tendes pra construir
Uma casa firme pra resistir
Grande tempestade que há de chegar
E a instável casa há de derrubar?
Nossa morada na Rocha está;
Firme e segura ela ficará;
Quando o temporal contra ela der,
Há de resistir e permanecer.

“Nossa Morada na Rocha Está - 416 HCC”
2- Como faz a areia na fundação,
Fazem nossas obras na salvação,
Pois alguém que só em si mesmo crê
No Senhor Jesus inda não tem fé.
3- Os cristãos, porém, que deveras crêem,
Pelas obras mostram a fé que têm;
Sua fé firmada no Salvador,
Na maior tormenta não tem pavor.

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Igreja em Ação
Prelúdio

DIRIGENTE:

Provérbios 4:10-18

Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, para que se multipliquem os anos da
tua vida.

PAIS E MÃES: Eu te ensinei o caminho da sabedoria; guiei-te pelas veredas da retidão. Quando

Instrumental
Ministério de Comunicação
Instrumental

“Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês; é isso que quer dizer a lei e os profetas”
(Mateus 7:12 - BLH)

Canto Congregacional
Quero ser igual a Jesus.
Caminhar seguro na luz.
Conhecer ao Pai e fazer sua vontade,
Tudo aquilo que Jesus aqui fez
Também quero eu fazer.

Oração
Tema:
Divisa:

“Igual a Jesus”
Demonstrar amor, como Ele mostrou
E também pregar como Ele pregou,
Quero ser exemplo de vida
Como Ele foi pra mim.
Quero ser como Jesus.

Visitantes, Bens e Vidas
“Minha Família: Luz Para o Mundo”
Mateus 5:14-16

“Vocês são a luz do mundo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as
suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus.”

Hino Oficial
Momento de Intercessão

“Casa de Bênção”

1. Pedir a Deus para tornar o nosso coração tão simples e humilde quanto o de Cristo.
2. Pedir ao Senhor quebrantamento para honrar a Deus no lar e respeitar e valorizar os meus
familiares.
3. Pedir ao Senhor ajuda para que aprendamos a simplificar a vida e não complicá-la; ser sempre
um facilitador dentro do lar.

Recitativo Bíblico
Leitura bíblica

Noite - 19h

TODOS:

Provérbios 24.1-4; 13-15; 25.21-22

Não tenhas inveja dos homens maus, nem desejes sua companhia; porque o coração
deles pensa em violência e os seus lábios falam com maldade.

DIRIGENTE: Com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela permanece firme; pelo
conhecimento suas salas se encherão de todas as riquezas preciosas e agradáveis.

andares, não se embaraçarão os teus passos; e se correres, não tropeçarás.

TODOS:

Apega-te à instrução e não a largues; guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres
na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus.

JUVENTUDE: Evita-o, não passes por ele; desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem, se

HOMENS: Meu filho, come mel, porque é bom, e do favo de mel, porque é doce ao paladar. Sabe
que assim é a sabedoria para ti; se a achares, terás recompensa, e tua esperança não
será frustrada.

MULHERES:Ó ímpio, não armes emboscada contra a habitação do justo; nem destruas a sua

não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque
comem o pão da impiedade, e bebem o vinho da violência.

moradia.

TODOS:
TODOS:

Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até
ser dia perfeito.

Canto Congregacional
Mensagem
Canto Congregacional
Oração
Poslúdio

“Casa Cheia de Amor”
Psi. Débora Santos
“Em Cristo Seja o Lar Edificado - 590 HCC”
Instrumental

Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e, se tiver sede, dá-lhe de beber; pois,
fazendo assim, amontoarás brasas sobre a cabeça dele, e o SENHOR te recompensará.

Canto Congregacional “Graças, Senhor”,“Por Estas Razões” e“Digno é o Senhor”
Oração pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Mensagem
Psi. Débora Santos
Canto Congregacional
“Em Cristo Seja o Lar Edificado - 590 HCC”
Oração de Gratidão
Poslúdio
Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h

“É Teu Povo”

“Igual a Jesus”

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!

“Vem Derrama a Paz”
Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo Teu.
Dá-nos teu amor, dá-nos tua força pra que tentações não venham a nos desviar.
E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós.

“Nossa Morada na rocha Está - 416 HCC”
1- Que alicerce tendes pra construir
Uma casa firme pra resistir
Grande tempestade que há de chegar
E a instável casa há de derrubar?
Nossa morada na Rocha está;
Firme e segura ela ficará;
Quando o temporal contra ela der,
Há de resistir e permanecer.

2- Como faz a areia na fundação,
Fazem nossas obras na salvação,
Pois alguém que só em si mesmo crê
No Senhor Jesus inda não tem fé.
3- Os cristãos, porém, que deveras crêem,
Pelas obras mostram a fé que têm;
Sua fé firmada no Salvador,
Na maior tormenta não tem pavor.

“Casa Cheia de Amor“
Através da comunhão com Deus serei uma bênção.
Levarei o que Jesus me deu para minha casa.
A vontade do Senhor governará o meu lar.
Cristo em minha casa viverá.
A minha família meu Deus edificou.
A minha casa é cheia de amor.
Juntos em uma só fé e na mesma direção,
vivendo as promessas do Senhor
Pai, mãe e filhos no Senhor são inseparáveis,
sempre confiando no Senhor são inabaláveis.
A vontade do Senhor governará o meu lar,
Cristo em minha casa viverá.

“Em Cristo Seja o Lar Edificado - 590 HCC”
1- Em Cristo seja o lar edificado,
no Conselheiro, Mestre e Salvador.
Que todo filha cresça consagrado
a Cristo, nosso grande Redentor.
Que no caminho seja acompanhado
por nosso Deus, o forte protetor.

3- A ti ó Deus, o lar nós dedicamos,
quer na alegria, na tristeza e dor.
Oh, vem livra-lo, Pai, nós imploramos,
da tentação do mundo e do temor!
Sê tu, Jesus, o nosso Mestre, oramos;
sê nosso guia em tudo, ó Salvador! Amém.

2- Ó Deus, sejamos pais e mães zelosos
em demonstrar a tua compaixão.
Sempre vivamos nós harmoniosos,
em teu amor e em tua comunhão.
Que os filhos sejam para nós preciosos,
a nós confiados pela tua mão.

Quero ser igual a Jesus.
Caminhar seguro na luz.
Conhecer ao Pai e fazer sua vontade,
Tudo aquilo que Jesus aqui fez
Também quero eu fazer.

Demonstrar amor, como Ele mostrou
E também pregar como Ele pregou,
Quero ser exemplo de vida
Como Ele foi pra mim.
Quero ser como Jesus.

“Casa de Bênção”

Minha casa será uma casa de bênção.
Minha casa será um pedaço do céu.
Nela estarão reunidos adoradores
que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel.
Minha casa será reconhecida
como um lugar de milagres e oração.
Onde Jesus tem prazer em ficar,
onde o Espírito Santo habita
onde há prosperidade, amor e vida.

Faça do meu lar, Senhor
um lugar de harmonia.
Faça do meu coração
sua casa todo dia.
Esteja à vontade pra ficar
e nunca mais partir,
pois a casa que um dia te recebeu
nunca mais saberá viver sem Ti.

“Graças, Senhor”

Aqui diante de Ti,
eu tenho tanto pra te agradecer.
Graças dou. Graças dou.
O que me deste, Senhor,
por tantas bênçãos que eu não posso ver.
Graças dou. Graças dou.
Com meu coração
e o meu louvor,
com as mãos aos céus,
Louvo-te, Senhor.

Graças dou, sempre a Ti eu graças dou,
graças dou.

Tens feito tanto por mim,
da escuridão tua luz me tirou.
Graças dou. Graças dou.
Por teu Amor e perdão,
por meus pecados levados na cruz.
Graças dou. Graças dou.

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

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 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.

