Informativo
ANIVERSARIANTES: 20 - Gleslia Pontes
Delgado; José Ascendino Santos Júnior; 24 - Tânia
Lúcia Franklin dos Santos; Tânia Naves Nogueira
Lôbo. Parabéns!
INTRODUÇÃO/RECEPÇÃO: Treinamento. A
equipe de Introdução e Recepção convida os irmãos
para participarem de um treinamento. Será no
próximo sábado, dia 25 de agosto, às 15h, na igreja.
Mais informações, procurar a irmã Welida.
MINISTÉRIO DA FAMÍLIA: No próximo sábado,
teremos o culto dos casais, vocês não podem faltar!
Contaremos com a presença do Pr. Wilson Gomes
da 2ª Igreja Batista de Planaltina trazendo a
palavra. Obs: Trazer um lanche para compartilhar.
MULTIPLIQUE 2018: está chegando o
Multiplique regional. Dias 31/08,01 e 02/09, na
Igreja Batista do Lago Sul. Fique ligado nas
promoções para as incrições antecipadas, seja para
igreja ou individual.
Acesse: www.cbpc.org.br/multiplique2018 Não
perca tempo!

BAZAR MISSIONÁRIO: Se você tem roupas,
calçados, acessórios, utensílios domésticos,
brinquedos, que não usa mais e está em bem
conservado, colabore com o bazar missionário
fazendo doações, que podem ser deixadas na
secretaria da igreja. Obs: Identificar que é para o
bazar missionário. O bazar ocorrerá no dia 06/10/
2018 na quadra da PIBS. Participe!
AGRADECIMENTOS: A todos os irmãos que
dedicaram tempo e talento no Costelão de 2018,
recebam a nossa eterna gratidão. A vocês que
saborearam esta delícia de Costela, esperamos
também, sua participação nos próximos Costelões!
O sucesso do conjunto da obra e de seus
participantes, resultaram em muitas mensalidades
do Projeto GABU. Deus abençoe a cada um de
vocês e, que o espírito de cooperação, ao seviço
do Reino, estejam sempre em seus corações.
CULTO DE ORAÇÃO ESPECIAL: O pastor WLS
convida a igreja para reservar o dia 29 de agosto
para participar do Culto de Oração Especial.

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.
CNPJ DA PIBS: 00.318.790/0001-58

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

Maior é o que serve um homem que faz diferença
O que o pedido dos dois discípulos nos revela sobre eles? Com esse
pedido os discípulos deixam muito claro que ainda não tinham compreendido os
ensinamentos e os propósitos de Jesus, mesmo andando com o mestre há muito
tempo. Evidenciam que eles absorveram uma mentalidade mundana, desejando trazer
para dentro do grupo de discípulos padrões de comportamento e pensamentos do
império romano. Ainda, o pedido revelou que o coração deles foi tomado pela
ambição egoísta, levando-os a projetarem em Jesus suas expectativas egocêntricas.
Passaram a exercer a fé visando alcançar objetivos individualistas. Essa forma de
pensar e de desejar daqueles homens trouxe conflitos e divisão para o Corpo de
Cristo, levando-os a perderem o propósito para o qual foram chamados.

Leitura Bíblica da Semana
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

Neemias 7:61-9:21
Neemias 9:22-10:39
Neemias 11:1-12:26
Neemias 12:27-13:31
Ester 1:1-3:15
Ester 4:1-7:10
Ester 8:1-10:3

I Coríntios 9:1-18
I Coríntios 9:19-10:13
I Coríntios 10:14-11:2
I Coríntios 11:3-16
I Coríntios 11:17-34
I Coríntios 12:1-26
I Coríntios 12:27-13:13

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 19/08
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Recepção:
¨Segurança:

No Próximo Domingo, 26/08

Clesson e Nelson
Rosiléia
Letícia
Karina e Ana Elisa
Adriana, Jucilene e Alessandra
Joaquim e Evenita
Daniel, Ricardo e André
Olinda e Valdivino Machado
Alessandro Correia
Maria Valdinar
Daniel e Adalberto

Valmi e Francisco
Oliene
Débora Nascimento
Tânia F. e Alessandra
Fernanda, Louedja e Vitória
Valdivino e Rosiléia
Henrique, Ana Clara e Mikaella
Maria Clara e Mateus Vieira
Queomides
Welida Nascimento
Ariovaldo e Israel

33:13-22
34:1-10
34:11-22
35:1-16
35:17-28
36:1-12
37:1-11

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

21:11-12
21:13
21:14-16
21:17-18
21:19-20
21:21-22
21:23-24

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.
1° e 3° SÁBADO - Alta Tensão - Adolescentes
ÚLTIMO SÁBADO - Estúdio 7 - Jovens
SÁBADOS - Mensageiras/Embaixadores 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
pibsobradinho@gmail.com
Site: www.pibsobradinho.org.br

Email:

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!

Jesus vendo toda aquela situação conflitante intervém e traz profundas
lições para os discípulos daqueles dias e para os de hoje também. Ele faz um paralelo
entre a mentalidade mundana e a mentalidade do Reino. Na mentalidade mundana o
teste de grandeza está no número de pessoas que alguém consegue controlar, o
teste de grandeza está no poder, aproveitando sua influência pessoal para conseguir
sua própria vantagem. Mas Jesus diz que entre nós não é assim. Servir e ser Servo
tem a ver com quem nós somos, tem a ver com o propósito para o qual fomos
criados. Jesus aqui não está falando de fazer algo, Jesus está falando de tornar-se,
ser. Aquele que não serve e que não é servo não vive, apenas existe, pois não está
exercendo seu propósito.
No Reino de Deus a grandeza é medida pelo serviço. Jesus ressalta que a
mais alta honra a que um homem pode aspirar não consiste em ocupar os postos
principais dos reinos, mas em servir outras pessoas. Por fim, mais do que a afirmação
desse princípio, o que finalmente quebrou o coração duro dos discípulos foi o
exemplo que o próprio Jesus deu, dizendo que Ele mesmo não veio para servido,
mas para servir e entregar a sua vida para resgatar muitas outras. Jesus é o nosso
padrão a ser imitado como Igreja, precisamos juntos nos esforçar para sermos uma
igreja mais parecida com Jesus, precisamos ter a mente de Cristo.
Em Cristo, Pr. Aldo Gléria.

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - AGOSTO - 2018
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ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Instrumental
Salmos 84:1,2

“Quão amável são os teus tarbenáculos, ó Senhor dos exércitos! A minha
alma suspira! sim, desfalece pelos átrios do Senhor; o meu coração e a minha
carne clamam pelo Deus vivo”

Canto Congregacional
“Um bom dia” “Santo, Santo, Santo! (02 HCC)”
Leitura Bíblica
Lucas 4.16-21
MULHERES: Chegando a Nazaré, onde fora criado; entrou na sinagoga no dia de
sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue
o livro do profeta Isaías; e abrindo-o, achou o lugar que estava escrito;

TODOS:

O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar
boas novas aos pobres; enviou-me para proclamar libertação aos cativos,
e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e
para proclamar o ano aceitável do Senhor.

DIRIGENTE: Fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se; e os olhos de

todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje
se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos.

Momento de Oração
1. Ore pela clareza da sua missão a ser desenvolvida da Igreja;
2. Ore pela salvação dos destituídos materialmente e dos menosprezados;
3. Ore pela transformação das estruturas sociais, pela salvação e pela paz de
nossa nação.

Consagração de dízimos e ofertas
Canto Congregacional
“Tudo entregarei (295 CC)”
Oração
EXPEDIENTE
Leitura e aprovação de parte da Ata anterior
ORDEM DO DIA
1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas
b. Indicação - Comissão auxiliar de Exame de Contas
2. Outros assuntos
3.Parecer da Comissão de Membros
Canto Congregacional
4. Leitura e aprovação da Ata
Oração
Encerramento
Poslúdio

“Vem de Ti, Senhor”

Instrumental

Processional
Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio
Recitativo Bíblico
João 13.15-17
“Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. eu lhes
digo a verdade: O escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é
mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas,
serão felizes se as praticarem.”
Canto Congregacional
“Por estas razões”
Oração
Visitante, Bens e Vidas
Igreja em Ação
Ministério de Comunicações
Participação Musical
Coro Infantil
Recitativo Bíblico
I Pedro 4.10
“Deus concede um dom a cada um, e vocês devem usá-lo
para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e
variada graça divina.”
Participação Musical
Coro Infantil
Momento de Oração
1. Pedir a Deus que possamos imitar Jesus Cristo em tudo que fazemos;
2. Pedir a Deus que nos auxilie a ter uma vida marcada pelo serviço;
3. Pedir a Deus que nos ajude a encontrar alegria em servir.
Canto Congregacional

“Eterno Amor”, “Somente a um Deus assim” e
“Eu queria ter mais que uma voz”

Consagração de dízimos e ofertas
Oração pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Mensagem
Pr. Heber Aleixo
Canto Congregacional
“Oh Senhor, vem me dirigir (212 HCC)”
1. Quero buscar e pedir ao senhor
Do seu espírito e seu amor;
E na palavra vou refletir,
Pois suas ordens eu quero cumprir.

Ó senhor, vem me dirigir!
Com fervor quero te seguir
Para hoje e sempre te honrar
E teu amor ao mundo mostrar.

2. Quero louvar e ouvir o senhor,
O seu espírito libertador,
Todo pecado já confessar,
Tudo que tenho lhe dedicar.

3. Quero falar e seguir ao senhor,
Ao seu espírito consolador;
No seu trabalho vou investir
E só a ele amar e servir.

Oração
Poslúdio

Instrumental

Noite - 19h

Manhã - 10h25
“Um bom dia”
Um bom dia na presença do Senhor.
Um bom dia, na presença de Cristo, Rei.
Que o Senhor sobre ti levante o rosto irmão.
E te guarde para sempre.
E te guarde eternamente.
E te guarde sempre em nome de Jesus.

“Por estas razões”
Por teu grande amor
Por tuas mãos que curam
Por tua vida em mim
Esperança aqui
Pelo teu perdão
Pelo dom da paz
Graça que é sem fim
Pela fé em ti
E por isso te louvo
E por isso te adoro
E por isso eu vivo para falar do teu amor

“Santo! Santo! Santo! (02 HCC)”
1- Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Cedo, de manhã, entoamos teu louvor.
Santo! Santo! Santo! Nosso Deus triúno,
és um só Deus, excelso Criador.

3- Santo! Santo! Santo! Nós, os pecadores,
não podemos ver tua glória sem tremor.
Tu somente és santo; outro não existe,
puro e perfeito, excelso benfeitor.

2- Santo! Santo! Santo! Todos os remidos,
juntos com os anjos, proclamam teu louvor.
Antes de formar-se o firmamento e a terra,
eras e sempre és e hás de ser, Senhor.

4- Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Tuas obras louvam teu nome com fervor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
És um só Deus, supremo Criador. Amém.

“Tudo entregarei (295 CC)”
1- Tudo, ó Cristo, a ti entrego; Tudo, sim, por ti darei!
Resoluto, mas submisso, Sempre, sempre, seguirei!

“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
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

“Somente a um Deus assim”

Tudo entregarei! Tudo entregarei!
Sim, por ti, Jesus bendito, Tudo deixarei!
2- Tudo, ó Cristo, a ti entrego, Corpo e alma, eis aqui!
Este mundo mau renego, Ó Jesus, me aceita a mim!
3- Tudo, ó Cristo, a ti entrego, Quero ser somente teu!
Tão submisso à tua vontade Como os anjos lá no céu!

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)

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

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

4- Tudo, ó Cristo, a ti entrego; Oh, eu sinto teu amor
Transformar a minha vida E meu coração, Senhor!
5- Tudo, ó Cristo, a ti entrego; Oh, que gozo, meu Senhor!
Paz perfeita, paz completa! Glória, glória ao Salvador!

“Vem de Ti, Senhor”
Não tenho palavra pra agradecer tua bondade
Dia após dia me cercas com fidelidade
Nunca me deixes esquecer
Que tudo o que tenho tudo o que sou,
O que vier a ser vem de ti, Senhor.
Dependo de ti, preciso de ti
Sozinho nada posso fazer
Descanso em ti, espero em ti
Sozinho nada posso fazer.

Nunca me deixes esquecer
Que tudo o que tenho tudo o que
sou,
O que vier a ser vem de ti, Senhor.

Tudo o que tenho tudo o que sou
O que vier a ser entrego a ti, Senhor.

“Eu queria ter mais que uma voz”
Eu queria ter mais que
uma voz
Mais que um amor e uma
vida pra te oferecer
Pois tu és muito mais que
eu possa ter em meu ser

Tu és o autor, aquele que
Pintou com perfeição a vida
Tu és o Senhor, aquele que
Me amou e és o
Meu Deus, meu Senhor

Minha vida é pra teu louvor
Meu Deus, meu Senhor
Minha vida é pra teu louvor

“Oh Senhor, vem me dirigir (212 HCC)”

