Informativo
ANIVERSARIANTES: 16 - Jaci Rodrigues Correia
de Oliveira; 18 - Azeneth Santos Montes; Críscia
Batista Correa; Lenira Pedro Rodrigues dos Santos;
19 - Cleber de Souza Almeida; Didier Max Nogueira;
20 - Amanda Guimarães de Carvalho; 21 - Lucas
Rocha da Silva. Casamento: 01 - Casamento:
19 - Eunice e José Maria; 21 - Vicente Alves e
Maria Helena; 22 - Marcelo Rodrigues e Elisa
Alves. Parabéns!
#PARTIUACAMPS: o amor de Deus é
extraordinário em vários sentidos. Por ser tão
abrangente e impactante, esse amor nos impulsiona
a sermos extraordinários como Jesus é. E é nessa
verdade que te convidamos a participar do nosso
Acampamento da Juventude 2018. Será do dia 11
ao dia 14 de outubro na chácara Por do Sol, com a
presença do Pr. José Hilário.
Valor: R$ 190,00 à vista ou 2X de R$ 100,00.
Para maiores Informações, procure a liderança da
Juventude.

BAZAR MISSIONÁRIO: Se você tem roupas,
calçados, acessórios, utensílios domésticos,
brinquedos, que não usa mais e está 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!
SARAU LITERÁRIO: “Minha terra tem palmeiras,
onde canta o sabiá; as aves, que aqui gorjeiam, não
gorjeiam como lá”. (Gonçalves Dias) O Ministério
de Ação Social tem o prazer de convidar a Igreja
para o nosso primeiro Sarau Cultural: Música,
Poesia e outros. Dia 6 de outubro de 2018. Reserve
esta data e aguarde mais informações. Participe!

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

Leitura Bíblica da Semana
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

Isaías:8:1-9:21
Isaías:10:1-11:16
Isaías:12:1-14:32
Isaías:15:1-18:7
Isaías:19:1-21:27
Isaías:22:1-24:23
Isaías:25:1-28:13

II Coríntios 12:1-10
II Coríntios 12:11-21
II Coríntios 13:1-14
Gálatas 1:1-24
Gálatas 2:1-16
Gálatas 2:17-3:9
Gálatas 3:10-22

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 16/09
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

No Próximo Domingo, 23/09

Alessandro e Jeferson
Rosiléia
Leticia
Daiane e Iron
Viviane, Luciana e Lorena
Izaque André e Maria alves
Ricardo, Iron e Daniel
Magali Calado e Jhonatas N.
Maria Valdinar
Marcelo Rodrigues e Alessandro

Nelson e Clesson
Oliene
Dinalva
Patrícia e Joel
Louedja, Vitória e Adriana
Queomides e Catarina
André, Silvia e Ana Clara
Maria Clara e Matheus Vieira
Wélida Nascimento
Ismeraldo e Marivam

55:1-23
56:1-13
57:1-11
58:1-11
59:1-17
60:1-12
61:1-8

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

23:4-5
23:6-8
23:9-11
23:12
23:13-14
23:15-16
23:17-18

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - SETEMBRO - 2018

31 % Realizado
0%

01 a 09/09

100 %
do orçado

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

Por que Se Calar?
É muito comum que as pessoas se calem diante de um problema, mas este
silêncio pode desencadear outros problemas. O silêncio se dá em duas direções: você
se cala para as pessoas e se cala para Deus, não abrindo o seu coração para Ele.
Davi foi um personagem que se calou para Deus e sofreu muito por isso. Ao
descrever a sua experiência de profunda dor, de dias e de noites mal vividos, como
resultado do pecado que guardava no coração; ficou bem nítida a agonia e as
consequências que o pecado não confesso produz.
A primeira reação após você se calar, ocultando um pecado,: é não reconhecêlo diante de Deus. As consequências para Davi foram perdas da saúde, da paz de
espirito, da felicidade e do favor de Deus. Em pecado, ele experimentou a culpa e o
tormento interior, porque escolheu se calar e não confessar. É um bálsamo reconhecer
e confessar o que está no coração.
A confissão abre a porta para o perdão, para a remoção da culpa e para receber
o companheirismo divino. Mas é o oposto para quem vive no pecado, enfrentando a
separação de Deus e sofrendo as consequências que esta condição de insujeição traz.
Numa horrenda condição espiritual foi a que Davi se achegou para Deus e
pediu perdão. Foi o correto: buscar a Deus, confessar o pecado, não encobrir a maldade,
pedir perdão e se libertar da escravidão do pecado. Davi sentiu que a sua transgressão
o humilhou debaixo da potente mão de Deus. Sentiu que nada era tão miserável quanto
ser privado do favor divino.
A apatia da nossa carne, além de assustadora, é audaciosa: “Enquanto me
calei”. Se Deus não nos atrai por meios forçosos, nós não temos a inclinação de buscar
a reconciliação espontaneamente. Não é a vontade da carne buscar a Deus.
Por que ficar em silêncio? Esse gesto, não diminuiu o mal sobre Davi. Ele era
corroído e devorado interiormente, porque guardava o pecado velado e recluso no seu
íntimo, sem confessá-lo. Até que não suportou mais e rompeu o silêncio. Não era o
silêncio da esperança e nem isso lhe trazia misericórdia e alívio.
Por que se calar e sofrer? Você pode confessar e viver!
De seu pastor e amigo,
Washington Luiz da Silva.
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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
Salmo 2.11

“Adorem ao Senhor com temor; exultem com tremor.”
Canto Congregacional
Momento de Oração

“Aqui viemos te adorar” e “Confiarei”

1. Louvar ao Senhor pela Sua misericórdia;
2. Suplicar por uma vida dependente da vontade de Deus;
3. Agradecer pelas bênçãos derramadas.

2- Firme nas promessas, que não vão falhar,
venço as tempestades do revolto mar;
todo medo e todo mal vou derrotar,
firme nas promessas de Jesus.

A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Oração
Poslúdio

Salmos 78.1,5-7

“Escutai o meu ensino, povo meu; inclinai os vossos ouvidos às palavras [...] as quais
ordenou aos nossos pais que as ensinassem a seus filhos; para que as soubesse a geração
vindoura [...] a fim de que pusessem em Deus a sua esperança, e não se esquecessem das
obras de Deus...”

Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Momento de Missões Nacionais

“Rei das Nações”
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações

DIVISA: “...para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça transbordar as
ações de graças para a aglória de Deus.” (2 Coríntios 4.15)

Apresentação do Vídeo
Momento de Oração
1. Ore pelos Missionários que atuam no Brasil;
2. Ore pelos projetos da Junta de Missões Nacionais;
3. Ore pelo envolvimento dos Batistas Brasileiros em Missões.

Recitativo Bíblico

Salmo 98.3

“Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de
Israel; todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus.”

Canto Congregacional
Firme, firme,
3- Firme nas promessas de Jesus, Senhor ,
firme nas promessas de Jesus, meu Mestre.
sou agradecido pelo seu favor.
Firme, firme,
Pelo seu Espírito sou vencedor,
sim, firme nas promessas de Jesus.
firme nas promessas de Jesus.

Oração Gratidão
Mensagem
Canto Congregacional

Instrumental

TEMA : Movidos Pela Graça

Recitativo Bíblico
“Hebreus 10.23
“Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois
aquele que prometeu é fiel.”
Consagração de dízimos e ofertas
Canto Congregacional
“Firme nas promessas (344 HCC)”
1- Firme nas promessas do meu Salvador,
cantarei louvores ao meu Criador.
Sempre permaneço, pelo seu amor,
firme nas promessas de Jesus.

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio
Recitativo Bíblico

“Bendito seja sempre o Cordeiro” (80 HCC)”,
“Brilha Jesus” e “Digno és de Glória”

Consagração de dízimos e ofertas
Oração pelo culto infantil (Crianças de 4 a 8 anos)
Leitura Bíblico

Salmos 98.1

“Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele faz maravilhas; a sua destra e o seu braço
santo lhe alcançaram vitória.”

M.M. Renan Guedes Hart
“Eu me alegro em Ti”
Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.
Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:
Instrumental

Mensagem
Canto Congregacional
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.

Oração
Poslúdio

Washington Luiz da Silva
“Graças dou”
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.

Instrumental

Noite - 19h

Manhã - 10h25
“Aqui viemos te adorar”
Aqui viemos te adorar, ó Cristo
e proclamar o teu poder;
nos levantamos para o teu louvor,
Senhor Jesus, Rei Salvador.

Aqui viemos por amor, ó Cristo,
aceita a nossa adoração;
que a nossa vida no altar de Deus,
confirme a nossa oração.

“Rei das Nações”
1- Grandes são as tuas obras,
2- Todas as nações virão
Senhor todo poderoso;
e adorarão diante de Ti,
Justos e verdadeiros são
pois os teus atos de justiça
os teus caminhos.
se fizeram manifestos.
Oh! Rei da nações, quem não temerá?
Quem não glorificará teu nome?
Oh! Rei das nações, quem não te louvará?
Pois só teu nome é santo.

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

Confiarei em Ti, Senhor,
minha esperança está em Ti,
não há maior prazer do que saber
que o meu Deus cuida de mim.
Meu futuro está seguro em suas
mãos,
não importa a circunstância
permanecerei firmado nas
promessas
que o Senhor me fez.

“Bendito seja sempre o Cordeiro (80 HCC)”
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.

Bendito seja sempre o Cordeiro,
Filho de Deus, raiz de Davi;
bendito seja o seu santo nome,
Cristo Jesus, presente aqui.

2- Remidos, comprados,
do mundo inteiro
muitos virão te louvar.
Teus filhos eleitos,
povo especial,
no tempo e no espaço,
virão te adorar.

Confiarei em Ti. (x5)

“Firme nas promessas (344 HCC)”
1- Firme nas promessas do meu Salvador,
cantarei louvores ao meu Criador.
Sempre permaneço, pelo seu amor,
firme nas promessas de Jesus.

2- Firme nas promessas, que não vão falhar,
venço as tempestades do revolto mar;
todo medo e todo mal vou derrotar,
firme nas promessas de Jesus.

Firme, firme,
3- Firme nas promessas de Jesus, Senhor ,
firme nas promessas de Jesus, meu Mestre.
sou agradecido pelo seu favor.
Firme, firme,
Pelo seu Espírito sou vencedor,
sim, firme nas promessas de Jesus.
firme nas promessas de Jesus.

“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.
Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Brilha Jesus”
1- Vejo a luz do Senhor que brilha;
Bem no meio das trevas brilha.
Jesus Cristo, a luz deste mundo
Nos acorda de um sono profundo.
Brilha em mim (bis).
Brilha, Jesus,
Brilha forte nos povos sempre.
Brilha, Jesus
Deixa a chama arder;
Fonte de amor,
Faz jorrar sobre os povos sempre,
Brilha Jesus deixa a chama arder.

2- Eis me achego ao teu trono incrível;
Mais finito ao intangível.
Por teu sangue precioso eu ouso entrar,
Minhas sombras da alma vem dissipar.
Brilha em mim (bis)
3- Contemplando tua majestade;
Teu reflexo em nossas faces,
Cada dia de glória em glória
Mostra sempre a tua história.
Brilha em mim (bis).

“Digno és de Glória”
Digno és de Glória e louvores, levantamos nossas mãos, Te adoramos, oh! Senhor.
Digno és de Glória e louvores, levantamos nossas mãos, Te adoramos, oh! Senhor.
Porque grande és Tu.Maravilhas fazes Tu.
Não há outro igual a Ti. Não, não há. Não há outro igual a Ti, Senhor.

