Informativo
ANIVERSARIANTES: 02- Márcia Gomes
Silva; 03- Karina Mondianne de Souza Oliveira
Gomes; 05- Gabriel Mondianne Oliveira
Gomes; 07- Eunice Gadelha de Sousa; 08Josmari Duarte G. da Silva, Daniel Ferreira de
Lima. Parabéns!

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

CURSO DE FLAUTA DOCE SOPRANO
- SEMINÁRIO I: O Ministério de Adoração

MINISTÉRIO DIACONAL: terá reunião

está promovendo, em parceria com a Yamaha,
o Seminário de Flauta Doce Soprano que
acontecerá nos dias 22 e 23 de Outubro. O
curso é, também, para quem não possui
conhecimento musical. Se você tem interesse
em participar ou quer saber mais informações
procure o MM Renan e as irmãs Elaine
Nascimento e Patrícia Martins.

hoje, às 18h, na PIBS.

PROJETO GABU: Ore e contribua com

DÍZIMOS E OFERTAS: nos cultos da
manhã e da noite, teremos um momento para
a consagração de dízimos e ofertas.

DIA

DAS CRIANÇAS: teremos
programação em dois momentos: nos dias 9 e
12 de outubro. Os pais devem procurar as
irmãs na recepção da PIBS para fazerem a
inscrição de seus filhos. Participem!

esse projeto de nossa igreja. Faça parte e
abençoe vidas em Guiné-Bissau. Temos 12
alunos no curso de Pedagogia: Eliseu A.M.
Cunha, Jeremias Tchuda, Raul Dafa, Jacob
Intchalá, Jonatas Nhanque, Maninho Pala,
Quintino Fernandes, Quintino Sessangue,
Vasco Betura, Fatumata Fico e Mario Clambé.

ÁGAPE DE NATAL: o Ministério da
Comunhão informa que o Ágape de Natal
ocorrerá no dia 17/12/16 e pede aos irmãos
que priorizem essa data e não marquem
eventos pessoais.

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
03-Segunda
04-Terça
05-Quarta
06-Quinta
07-Sexta
08-Sábado
09-Domingo

Isaías 66:1-24
Jeremias 1:1-2:30
Jeremias 2:31-4:18
Jeremias 4:19-6:14
Jeremias 6:15-8:7
Jeremias 8:8-9:26
Jeremias10:1-11:23

Filipenses 3:1-21
Filipenses 4:1-23
Colossenses 1:1-20
Colossenses 1:21-2:7
Colossenses 2:8-23
Colossenses 3:1-17
Colossenses 3:18-4:18

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

74:1-23
75:1-10
76:1-12
77:1-20
78:1-31
78:32-55
78:56-72

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

24:15-16
24:17-20
24:21-22
24:23-25
24:26
24:27
24:28-29

Escala de Serviços
Neste Domingo, 02/10
¨Assessoria Culto:
Paulo Lôbo e Nelson.
¨Assessoria EBD:
Rosiléia.
¨Berçário 1:
Letícia.
¨Culto Infantil 4 a 7: Tânia F. e
Alessandra.
¨Culto Infantil 1 a 3: Rosângela, Viviane e Amanda.
¨Diáconos:
Valdivino e Rosiléia Alves.
¨Projeção/Transm.: Valdivino, Norton e Mayara.
¨Introdução:
Sebastião e Eduardo.
¨Motoristas:
Israel.
¨Recepção:
Wélida e Shaula.
¨Segurança:
Izaque, Eduardo Alencar,
Clesson e Paulo José.

No Próximo Domingo, 09/10
Francisco Mota e Peterson.
Oliene.
Dinalva.
Tânia N. e
Alice.
Fernanda, Gislaine e Rosana.
Adalberto e Maria Alves.
Larissa, Josy e André.
Carol e Guilherme.
Alessandro.
Paulo José e Olinda.
Marcos Gomes, Hudson Teles 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 (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.
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - SETEMBRO DE 2016

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
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

Boletim Dominical

Pastoral

Ano XXXV - Nº40

Minha família: luz para o mundo
O que Jesus ensina em Mateus 4:14-16 é de uma profundidade incrível. Ele diz:
“vós sois a luz do mundo”. Se Ele diz é porque somos mesmo. Mas não é só isso. Ser luz
é preciso estar conectado a uma fonte de alimentação energizada. Nós entendemos o
que Jesus está falando. A questão é: estamos conectados a Ele e sendo alimentados
para brilhar como luzeiros no mundo?
Viver em Cristo é o que produzirá a luz, que abrirá uma cratera na escuridão.
Sabemos que seremos luzes se decidimos estar em Cristo, viver com Cristo. Esse
relacionamento com o Senhor fará toda a diferença e seremos vistos nesse mundo
truculento, ausente de Deus, como luzes que estão iluminando a terra.
Os membros de cada família receberam esse mandato, por isso, cada um deve
fazer um exame introspectivo, se auto julgar, se observar; avaliar se as atitudes, o seu
jeito de falar, de agir, o seu estilo de vida estão iluminando o mundo com a graça, o amor
e a comunhão que Deus quer compartilhar com cada pessoa.
Ser luz é viver e fazer a vontade expressa do Senhor. Ser luz implica em renúncia,
em ser visto e percebido como imagem de Cristo. Ser luz é testemunhar da retidão, da
honestidade, da justiça, da honra. Ser luz é viver de modo certo, é namorar de modo
certo, é ser marido e mulher de modo certo, é ser pais e filhos de modo certo, é ser patrão
e empregado de modo certo.
Jesus disse: “Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte; nem
os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim
ilumina a todos que estão na casa”. Vamos arriscar na afirmação: a família é a cidade e
Cristo é o monte. Creio que a família que está no monte brilhará na escuridão. É impossível
não ser assim!
A diferença é Cristo em nós: “Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus.”
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva
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Sobradinho, 02 de outubro 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

“Desde toda a eternidade, eu o sou; e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas
mãos; agindo eu, quem impedirá?” (Isaías 43:13)

Canto Congregacional
Eu jamais me curvarei,
nem louvor darei a homem.
para rei ou reino algum,
jamais darei meu coração ou cantarei.

O desejo do coração,
a lealdade e a devoção,
vão servir aquEle
que morreu naquela cruz.

“Somente a um Deus Assim”
Somente a um Deus assim
eu dirijo meu louvor,
e toda a minha fé.
Ao único Rei dos reis
meus joelhos dobrarei.
Tudo lhe darei. (2x)
Ao Deus criador,
Jesus que me salva,
Redime e restaura,
revive e renova...
Somente a um Deus assim
darei meu louvor

Momento de Intercessão
1. Pedir ao Senhor sabedoria para usar das oportunidades dentro do lar, para ensinar a Palavra
ordenada por Deus.
2. Pedir ao Senhor que nos ajude, para que usemos de equilíbrio entre o que falamos e o que fazemos
na família.
3. Suplicar a Deus que tenhamos a autodisciplina de que precisamos para seguirmos as regras divinas
para a família.

Participação Musical
Tema:
Divisa:

Naiara Farias
“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.”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Mensagem
Canto Congregacional

“Tu És Fiel, Senhor - 25 HCC”
Pr. Jesi Ventura de Carvalho
“Eu e Minha Casa”

Quero consagrar meu lar a Ti
Será abençoada minha descendência,
O nosso futuro para Te servir
frutificará à Tua presença.
Com toda a minha força e entendimento
Como bom perfume meus filhos irão
Quero dedicar o meu lar a Ti.
perfumar todas as nações.
Eu e minha casa serviremos a Deus. (2x)
Eu e minha casa serviremos a Deus, com alegria.

Oração
Poslúdio

Instrumental

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

Noite - 19h

Instrumental
Ministério de Comunicação
Instrumental

“Todavia, ele nos dá maior graça. Portanto, ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça
aos humildes. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao Diabo, e ele fugirá de vós.” (Tiago 4:6-7)

Canto Congregacional
Oração
Tema:
Divisa:

“Ao Que é Digno”
Visitantes, Bens e Vidas
“É Tempo de Avançar Multiplicando o Amor de Deus!”
Neemias 2:18

“Levantemo-nos e edifiquemos! E fortaleceram as mãos para a boa obra.”

Vídeo
Hino Oficial
Oração Pelos Campos Missionários
Participação Musical
Momento de Intercessão

“Tempo de Avançar”
Coro PIBS

1. Pedir ao Senhor determinação para aceitar e viver a verdade bíblica que dá suporte a nossa fé.
2. Suplicar a Deus graça para vivermos com sinceridade a vida cristã em família.
3. Pedir ao Senhor que nos fortaleça, segundo sua promessa, para o enfrentamento das batalhas
espirituais no lar.

Participação Musical
Coro PIBS
Canto Congregacional “Amor Maior”, “Somente a um Deus Assim”, “Bem Mais Que Tudo”
Oração pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Leitura Bíblica
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.”

Mensagem “Minha Família: Luz Para o Mundo” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional
“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.

Oração de Gratidão
Poslúdio

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.

Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h

“Somente a Um Deus Assim”
Somente a um Deus assim
eu dirijo meu louvor,
e toda a minha fé.
Ao único Rei dos reis
meus joelhos dobrarei.
Tudo lhe darei. (2x)

Eu jamais me curvarei,
nem louvor darei a homem.
para rei ou reino algum,
jamais darei meu coração ou cantarei.

Ao Deus criador,
Jesus que me salva,
Redime e restaura,
revive e renova...
Somente a um Deus assim
darei meu louvor

O desejo do coração,
a lealdade e a devoção,
vão servir aquEle
que morreu naquela cruz.

“Tu És Fiel, Senhor - 25 HCC”
1- Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste,
pleno poder aos teus filhos darás.
Nunca mudaste, tu nunca faltaste:
tal como eras, tu sempre serás.

“Ao Que é Digno”
Levantemos nossas mãos e adoremos
A Jesus, cordeiro de Glória
Exaltemos Sua incomparável majestade
Ao que vive pra sempre, Ao grande Eu Sou
A Jesus.

Ao que é digno de receber a glória,
ao que é digno de receber o louvor,
ao que é digno de receber a glória,
ao que é digno de receber o louvor,

“Tempo de Avançar”
É tempo de amar e multiplicar esse amor
É tempo de espalhar a paz do Senhor
Chamados pela Cruz do Salvador
Chamados pra ser bênção em nossa nação.

Jesus é dono e Senhor desta nação, sua justiça reinará,
A marca do Seu Amor por todo canto estará.
Brasil, é tempo de ir e multiplicar o Seu amor e graça.
Ergue a tua voz, canta a canção Brasil.
(1ª vez) É tempo de avançar!

Nossas mãos vamos fortalecer
Com perseverança, coragem e fé
Vamos avançar, avançar.
A igreja de Cristo não vai se deter.
Se Deus é por nós o que vamos temer?
Vamos avançar, avançar!

(2ª vez) É tempo de avançar!
(3ª vez) É tempo de avançar!
É tempo de avançar!
É tempo de avançar!

“Amor Maior”
Tua Santidade é grande, teu amor imensurável.
Tuas palavras, dentro em mim, me fazem ver que eu sou teu. (2x)

Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor,
dia após dia, com bênçãos sem fim.
Tua mercê me sustenta e me guarda;
tu és fiel, Senhor, fiel a mim.

Te adorarei, te bendirei, és para mim Amor maior, és para mim amor melhor. (2x)
Em teus braços eu me aconchego Tua doce voz me leva a descansar.
Tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. (2x)

2- Flores e frutos, montanhas e mares,
sol, lua, estrelas no céu a brilhar:
tudo criaste na terra e nos ares.
Todo o universo vem, pois, te louvar!
3- Pleno perdão tu dás, paz, segurança;
cada momento me guias, Senhor.
E, no porvir - oh, que doce esperança!
- desfrutarei do teu rico favor.

“Eu e Minha Casa”
Quero consagrar meu lar a Ti
O nosso futuro para Te servir
Com toda a minha força e entendimento
Quero dedicar o meu lar a Ti.

Amor maior não há. Amor melhor não há. (4x)

“Somente a um Deus Assim”
Eu jamais me curvarei,
nem louvor darei a homem.
para rei ou reino algum,
jamais darei meu coração ou cantarei.

Somente a um Deus assim
eu dirijo meu louvor,
e toda a minha fé.
Ao único Rei dos reis
meus joelhos dobrarei.
Tudo lhe darei. (2x)
Ao Deus criador,
Jesus que me salva,
Redime e restaura,
revive e renova...
Somente a um Deus assim
darei meu louvor

O desejo do coração,
a lealdade e a devoção,
vão servir aquEle
que morreu naquela cruz.

“Bem Mais Que Tudo”
Eu e minha casa serviremos a Deus. (2x)
Eu e minha casa serviremos a Deus, com alegria.

Será abençoada minha descendência,
frutificará à Tua presença.
Como bom perfume meus filhos irão
perfumar todas as nações.

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.

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

