Informativo
ANIVERSARIANTES: 09 - Moacy Pereira
Santos, 10 - Angélica Freitas Bezerra,
Rosilda Beserra Guimarães, 13 - Dilson
Bulhões do Nascimento, 14 - Cláudio
Monteiro Martins, Geny Peres da Costa
Silva, Laís Soares Maia; Casamento: 10 Dájames e Janaína Parabéns!
40 DIAS DE ORAÇÃO: Este ano
participaremos dos 40 dias de oração que
terá início no dia 29 de julho. O livro para
essa campanha custa R$ 10,00. As famílias
interessadas em fazer o pedido do livro,
podem deixar o referido valor na secretaria
da Igreja, até 10/07/17.
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: Dia 29 de
julho, teremos a Festa do Milho que será
realizada na chácara da irmã Miriã e
Altamir.

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55. Venha e Deus surprenderá você.
REFORMA DO 3° PISO: Agradecemos
a todos que participaram da oferta para a
reforma do 3° piso para o departamento
infantil. Já alcançamos até o dia 02/07 o
valor de R$ 9.403,50. O nosso alvo é de
R$ 28.000,00.
MISSÕES NO DF: A oferta para Missões
no DF, será entregue no dia 09/07/17.

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

II Reis 22:3-23:30
II Reis 23:31-25:30
I Crônicas 1:1-2:17
I Crônicas 2:18-4:4
I Crônicas 4:5-5:17
I Crônicas 5:18-6:81
I Crônicas 7:1-8:40

Atos
Atos
Atos
Atos
Atos
Atos
Atos

21:37-22:16
22:17-23:10
23:11-35
24:1-27
25:1-27
26:1-32
27:1-20

Salmo 1:1-6
Salmo 2:1 - 12
Salmo 3:1 - 8
Salmo 4: 1 - 8
Salmo 5:1-12
Salmo 6:1-10
Salmo 7:1-17

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

17:27-28
18:13
18:14-15
18: 16-18
18:19
18:20-21
18:22

Escala de Serviços
Neste Domingo, 09/07
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 7:

Clesson
Oliene
Dinalva
Glaúcia
e Emanuel
¨Culto Infantil 1 a 3: Adriana, Louedja e Vitória
¨Diáconos:
Adalberto e Raimunda
¨Projeção/Transm.: Josy, Henrique e Daniel
¨Introdução:
Magali e Paulo José
¨Motoristas:
Paulo José
¨Recepção:
Olinda
¨Segurança:
Marcelo Rodrigues, Alessandro

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

VIAGEM PASTORAL: O Pr. Washington
Luiz inicia sua viagem à Guiné-Bissau
quarta-feira, dia 05 e retorna no dia 20 de
julho. Orem por essa viagem.

No Próximo Domingo, 16/07
Wellington
Rosileia
Débora Nascimento
Patrícia e
Gabriela
Emília, Viviane e Priscila
Queomides e Evenita
Mayara, André e Maria Clara
Valmi e Wélida
Alessandro Correa
Jhonatas
Ismeraldo, Marivam

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 14h.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
E-mail: pibsobradinho@gmail.com
Site: www.pibsobradinho.org.br

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - JULHO - 2017

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

Ano X X X V - N º 2 8

EDITORIAL
Entra no teu quarto.
Mas, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu
Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o
recompensará. Mt 6.6
Ao nos mandar entrar em nosso quarto para orar, Jesus não estava
simplesmente se referindo a um local específico de nossa casa ou um local
silencioso e isolado. Jesus usou a palavra grega tameion, que designava um
depósito subterrâneo existente nas casas de Sua época. Era um lugar onde
se guardavam equipamentos da agricultura e pecuária, um ambiente onde se
depositavam quinquilharias, geralmente um espaço desarrumado e com muita
sujeira acumulada. Era um ambiente da casa onde se levavam apenas pessoas
da mais profunda intimidade, pois poderia revelar desordem, bagunças,
sujeiras.
Sendo assim, Jesus não nos manda simplesmente entrar em nosso
quarto, mas nos orienta a entrarmos por meio da oração em nosso tameion,
um local de profunda intimidade, onde os segredos mais íntimos serão
expostos, onde não sentiremos necessidade de nos esconder debaixo de
qualquer capa ou máscara. Tameion é o local que Jesus nos convida a entrar,
lugar em que sujeiras acumuladas de nosso coração serão reveladas, onde
as desordens e bagunças do nosso homem interior serão expostas.
Deus não está fora desse quarto, Ele já está lá, conhecendo todas as
bagunças e toda nossa intimidade. O Pai já está lá em secreto, sendo assim,
somos nós que precisamos entrar no tameion por meio da oração, fechar a
porta para mantermos uma atitude de permanente comunhão com Deus.
Deus já sabe de tudo; antes de pronunciarmos qualquer palavra e Ele já
sabe, Ele nos conhece completamente, não só nosso exterior, mas
principalmente nosso coração. A recompensa para quem entra no tameion
é certa, este poderá desfrutar da intimidade com Deus, ter a vida transformada
por meio da oração e perceber Deus trazendo ordem para a desordem do
coração.

13% realizado

0%

01 a 02/07???

100 %
do orçado

Pr. Aldo Gléria
Sobradinho, 09 de julho de 2017.

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental

“Quando o meu coração me diz: Buscai a minha presença, buscarei, SENHOR,
a Tua presença” (Salmo 51.17)

Cânticos
Leitura Blíblica
TODOS:

“Logo de manhã (401 HCC)” e “Senhor, te quero”
Salmo 63.1; Isaías 26.8,4,9

Ó Deus, tu és o meu Deus; eu te busco ansiosamente. Minha alma tem sede
de ti; meu ser anseia por ti em uma terra seca e exaurida, onde não há água.

MULHERES: SENHOR, temos esperado por ti no caminho dos teus juízos; o teu nome e
a tua reputação são o desejo da nossa alma.
HOMENS:
TODOS:

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

Canto Congregacional
“Cantarei ao meu Salvador (66 HCC)”
Oração
Visitantes, Bens e Vidas
Particpação Musical
Tema: “Impactando nossa Geração”
Divisa Missões DF:
“Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face,
ó Deus de Jacó.” (Salmo 24.6)

Consagração de dízimos e ofertas

Minha alma te deseja durante a noite; sim, o meu espírito, dentro de mim, te
busca ansiosamente; porque os moradores do mundo aprendem justiça,
quando os teus juízos estão na terra.

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.

1. Que eu possa buscar mais ao Senhor;
2. Que eu possa confiar mais no Senhor;
3. Que eu entregue todos os meus planos ao Senhor.

Consagração de dízimos e ofertas

“Junto a Ti (373 HCC)”

1- Oh, riqueza inestimável
2- Os confortos deste mundo
és, amado Salvador,
não te venho suplicar.
bem maior que o bem da vida
Mesmo em meio ao sofrimento,
és, meu Deus e meu Senhor!
eu contigo quero andar.
3- Pelo vale tão sombrio
4- Quando entrar, no fim da vida,
ou no mais violento mar,
na feliz Jerusalém,
queira tua mão divina
estarei contigo sempre,
bem seguro me guardar.
meu Senhor e sumo bem.
Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti,
quero andar contigo sempre na jornada minha aqui.

Oração de Gratidão
Mensagem
Canto Congregacional
1- Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi,
a chamar-me com amor;
mas de ti mais perto eu almejo estar,
ó bendito Salvador!
Mais perto da tua cruz,
quero estar, ó Salvador!
Mais perto, para tua cruz,
leva-me, ó meu Senhor!

Oração
Poslúdio

Diácono Edson Ferreira
“Meu Senhor, sou Teu (361 HCC)”
2- Bem contente está o meu coração
em servir-te sem temor.
Seguirei teus passos com retidão,
constrangido pelo amor.
3- Oh, que pura e santa alegria é
aos teus santos pés me achar,
e com viva e mui reverente fé
com o Salvador falar!

Instrumental

Ministério das Comunicações
Instrumental

“Cantai ao SENHOR em toda a terra; proclamai dia após dia a sua salvação.”
(I Crônicas 16.23)

Confiai sempre no SENHOR, porque o SENHOR Deus é rocha eterna.

Momento de Oração

Instrumental

“Bendito Seja sempre o Cordeiro(80 HCC)”
2- Remidos, comprados, do mundo inteiro
muitos virão te louvar. Teus filhos eleitos,
povo especial, 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.

Momento de Oração

1. Orar pelas ofertas levantadas;
2. Orar pelos projetos da Convenção Batista Central do Planalto Central;
3. Orar pelos missionários e seus campos.

Participação Musical
Recitativo Bíblico
“Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-poderoso, aquele que era, que é e
que há de vir.” (Apocalipse 4.8)

Cânticos
“Santo é o Senhor”, “És amável” e “Louvemos ao Senhor”
Oração pelo culto infantil (Crianças de 4 a 7anos)
Mensagem
Irmã Jane Farias
Canto Congregacional
“Confiarei”
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?

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

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

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

