Informativo
ANIVERSARIANTES: 03- Osias do
Nascimento Sobrinho; 05- Maria Jorge; 06Sílvia Letice Rodigues Oliveira Motta;Eurides
Ramos dos Santos; Casamento: 06- Edna
Telma e Peterson Augusto. Parabéns!
DÍZIMO: Agradecemos aos irmãos que têm
participado da vida financeira da PIBS. Que
Deus os abençoe. “Deus ama ao que dá com
alegria.” (2 Coríntios 9.7b)
MCA: teremos nossa sessão administrativa
hoje, às 17h30.
CULTO DE QUARTA: venha participar
conosco dos cultos nas quartas-feiras. Tem
sido uma oportunidade de aprendizado para
o seu crescimento e desenvolvimento
espiritual.
ANIVERSÁRIO PIBS: nos dias 6,7,8 de
dezembro, ocorrerão as festividades de
aniversário da nossa igreja. O orador será o Pr.
Josué Salgado.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

AMOR EM AÇÃO: colabore com essa
campanha, escolhendo um cartão na árvore que
está no Hall de entrada da Igreja.
CULTOS NOS LARES: ocorrem no dia
05/12, às 20h, cultos nos seguintes lares:
(1) Nova Colina. Líder: Pr. Eli Alves.
(2) Joaquim F. (Planaltina). Líder: Valdivino M.
(3) Anny Rocha (SBRII). Líder: Mateus Chaveiro
(4) Queomides. (Con. João de Barro). Líder: Elizeu M.
(5) Marinalva. (Verde Vale). Líder: Israel B.
(6) Euza (Qd. 02). Lider: Norma Ferreira
(7) Fabiano. (RK). Líder: Rosana Pessoa .
(8) Nelson dos Santos (Qd. 13). Líder: Rodrigo Terra.
(9) Nelson Lima ( Qd. 11). Líder: Sinval.
(10) Cleuza Brito (Fercal). Líder: Cleuza Brito.
(11) Jane (Asa Norte ). Líder: Edson Ferreira.
(12) Ricarte (SBRII). Líder: Pr. Washington.

Leitura Bíblica da Semana
Daniel 9:1-10:21
Daniel 11:1-35
Daniel 11:36-12:13
Daniel 11:36 - 12:13
Oséias 1:1-3:5
Oséias 4:1-5:15
Oséias 6:1-9:17

1
1
1
1
1
2
3

João 2:18-3:6
João 3:7-24
João 4:1-21
João 4:1-21
João 5:1-21
João 1:1-13
João 1:1-15

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

121:1-8
122:1-9
123:1-4
123:1-4
124:1-8
125:1-5
126:1-6

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

28:27-28
29:1
29:2-4
29:2-4
29:5-8
29:9-11
29:12-14

Escala de Serviços
Neste Domingo, 01/12
¨Assessoria Culto:
Wellington S. e Josi Sobral.
¨Assessoria EBD:
Edina Gadelha.
¨Berçário 1:
Dinalva.
¨Culto Infantil 4 a 7: Karina e Maria Clara,
Elisa e Ana Júlia.
¨Culto Infantil 1 a 3: Viviane, Kátia e Mariana.
¨Diáconos:
Catarina e Queomides.
¨Informática:
Valdivino, Ricardo e Joseane.
¨Introdução:
Eduardo A. e Carolina E.
¨Motoristas:
Samuel Mendes e Daniel F.
¨Operador de Áudio: Jonatas.
¨Recepção:
Sebastião C. e Angélica F.
¨Segurança:
Eduardo A., Cleson e
Paulo José.

No Próximo Domingo, 08/12

ATIVIDADES REGULARES

Paulo Lôbo e Alessandro C.
Andreia Santos.
Marinalva.
Márcia e Betânya,
Tânia N. e Alice.
Rejaine, Fabíola e Anna Paula.
Joaquim e Norma Maria.
Lorena, Valdivino e Camylla.
Magali Souza e Marcia Tim.
Queomides e Alessandro.
Jesse.
Nadir V. e Wellida N.
Marcos G., Hudson Teles e
Ricardo Valverde.

• 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 - Culto nos lares às 20h.
• 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 (horário comercial)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
E-mail: pibsobradinho@gmail.com
Site: www.pibsobradinho.org.br

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - NOVEMBRO- 2013
90% r e a l i za d o

0%

01 a 24/11/13

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

ÁGAPE DE NATAL: dia 21/12, às 20h, na
quadra de esportes será o nosso jantar “Ágape de Natal”. Participe desse momento
de confraternização.

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

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

MUSICAL DE NATAL: o coro infantil estará
apresentando o Musical de Natal - A história
de Jesus, no dia 15/12, às 19h. Convide
visitantes e familiares.

100 %
do orçado

Boletim

Dominical

 PASTORAL

Ano XXXII - Nº 49

Para que o mundo creia
“E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra
hão de crer em mim; para que todos sejam um; assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em
ti, que também eles sejam um em nós; para que o mundo creia que tu me enviaste”.
(João 17.21).
Com estas palavras Jesus dá ênfase à unidade na igreja, com um propósito:
fazer conhecida a redenção de Deus por meio de Jesus Cristo, o seu Filho, que veio ao
mundo. Um importante detalhe é visto em Jesus, ao orientar seus discípulos a que
dessem frutos e continuassem a evangelização depois que Ele subisse ao céu.
Alguns desejos estavam no coração do Senhor e Ele os revelou claramente.
Os versículos identificam dois desejos: um é que Ele queria que a igreja crescesse.
Outro desejo expresso, é que a expansão da igreja gerasse um povo unido. Deus ama a
unidade. O efeito da unidade no corpo é gracioso. Uma igreja unida cresce! Uma igreja
que cresce é uma igreja unida.
Divisões do coração entre o povo de Deus não revelam a Sua vontade. O
coração dos crentes deve ter o mesmo tipo de amor, a mesma relação de compromisso
mútuo semelhante ao que o Pai e o Filho têm um pelo outro. A unidade dos crentes tem
por objetivo testemunhar ao mundo o amor de Deus; também, revelará às pessoas que
estão ao nosso redor e àquelas do nosso relacionamento, de que Deus as ama.
O desejo do Pai é que todos os remidos estejam unidos em Cristo. Não se trata
de uma unidade institucional, mas é uma unidade pessoal, ou seja, eu e você precisamos
estar unidos no amor, nos propósitos, nos projetos, nas orações, nas execuções das
atividades dos ministérios; precisamos estar unidos uns com os outros, porque fora
dessa união, o convívio não será benigno e o Evangelho não será proclamado.
A importância da unidade entre os crentes, é que o mundo crerá na obra da
redenção de Deus vivida e pregada pela Sua igreja na terra. Vale a pena investirmos na
unidade. Pense Nisso!
De Seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

Sobradinho, 01 de dezembro de 2013.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min

Processional

Instrumental

Saudações e Boas Vindas

Noite - 19h

Processional
Saudações e Boas Vindas

Igreja em Ação

Ministério de Comunicação

Prelúdio

Instrumental

“Então disse a seus discípulos; na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos;
rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita.” (Mateus 9.37-38)

Cânticos

Igreja em Ação

Ministério de Comunicação

Prelúdio

Instrumental

“Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus.”
(Romanos 8.1)

Oração de Intercessão pelo culto

Oração de Intercessão pelo culto
“Ao Único” e “Em Espírito”

Cântico

“Aclame ao Senhor” “Jesus Cristo Mudou meu Viver” e
“Eu Perdido Pecador” CC 46

Oração pelo ministério pastoral
Leitura Bíblica

At 10.32-33; Cl 1.24-27; Sl 90.17; Rm 16.27

PASTOR:

Manda buscar Simão, também chamado de Pedro, em Jope.Ele está
hospedado na cada de Simão, o curtidor de peles, que fica à beira-mar.

TODOS:

Portanto, mandei logo te chamar e fizeste bem em vir. Agora estamos
todos aqui presentes diante de Deus, para ouvir tudo quando te foi ordenado
pelo Senhor.

Pr. Mateus R. Chaveiro: Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo
o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja,
da qual me tornei ministro segundo o chamado de Deus, a fim de tornar
plenamente conhecida a palavra de Deus, o ministério que esteve oculto
durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, a
quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória
deste ministério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória.
JUVENTUDE:

Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus; e confirma sobre nós a obra
das nossas mãos; sim, confirma a obra das nossas mãos.

TODOS:

Ao único Deus sábio seja dada a glória para todo sempre, por meio de
Jesus Cristo. Amém.

Consagração de Dízimos e Ofertas
Mensagem

“Tudo Entregarei” CC 295
Pr. Mateus R. Chaveiro

Hino Congregacional

“Centro da Tua Vontade”

1- Tudo que eu sou e quero ser, Senhor, é para o teu louvor.
Tu és minha prioridade ao me levantar.
Toda minha vida eu quero dedicar diante do teu altar.
Pois eu não consigo prosseguir sem tua luz.

Oração

Visitantes, Bens e Vidas

Participação Musical

Naiara Farias

Momento de Oração
1. Pela salvação de pessoas do nosso relacionamento.
2. Pela compreensão do trabalho do Espírito Santo em nossas vidas.
3. Pela compreensão sobre o dia do juízo.

Leitura Bíblica

Rm 3.23; Jo 3.18; Jo 5.24; Rm 8.20-21; At 4.12

DIRIGENTE: Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus;
TODOS:

Quem nele crê não é condenado; mas quem não crê, já está condenado, pois não crê
no nome do Filho unigênito de Deus.

MULHERES:
Em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que
:
me enviou, tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a
vida.
DIRIGENTE: Porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa
daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada
do cativeiro da degeneração, para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
TODOS:

E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre
os homens pelo qual devamos ser salvos.

Participação Musical

Renato Bibas

Canto Congregacional

“Essência do Meu Louvor”

Oração de dedicação ao Culto Infantil
Texto Bíblico

2- Tu és meu Pai, Senhor. Minha fonte de amor.
Tua palavra me ensina a caminhar.
E mesmo no cair, tua mão me ergue sim.
É tua graça que sustenta o meu coração!

Oração
Poslúdio

Instrumental

(Crianças de 04 a 07 anos)
João 16.7-8

“Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois, se eu não for, o Consolador não virá a
vós; mas, seu eu for, vo-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da
justiça e do juízo.”

3- Quero viver nos teus planos, te conhecer mais e mais, ó Pai.
E viver no centro da tua vontade!
Revela-te a mim, pois quero ser um vaso moldado por tuas mãos,
que te serve e busca te agradar e seguir os teus caminhos meu Pastor.

Instrumental

Mensagem
Hino Congregacional

“Três Verdades”

Pr. Washington Luiz da Silva
“Dá Teu Coração a Jesus” CC 226

Oração
Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min
“Ao Único”
Ao único que é digno de receber
Coroamos, a Ti, ó Rei Jesus (bis)
a honra e a glória, a força e o poder.
Adoramos o teu nome.
Ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real
Nos rendemos aos teus pés
a Ele ministramos o louvor.
consagramos todo nosso ser a Ti.
“Em Espírito”
Em espírito, em verdade
Te adoramos, te adoramos.

}

bis

Rei dos reis e Senhor
Te entregamos nosso viver.

}

bis

Pra te adorar, ó Rei dos reis,
Foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
Meu prazer é te louvar,
Meu prazer é estar nos átrios do Senhor,
Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.

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

Tudo entregarei!
2- Tudo, ó Cristo, a ti entrego,
Tudo entregarei!
Corpo e alma, eis aqui!
Sim, por ti, Jesus bendito,
Este mundo mau renego,
Tudo deixarei!
Ó Jesus, me aceita a mim!

3- Tudo, ó Cristo, a ti entrego, 4- Tudo, ó Cristo, a ti entrego; 5- Tudo, ó Cristo, a ti entrego;
Quero ser somente teu!
Oh, eu sinto teu amor
Oh, que gozo, meu Senhor!
Tão submisso à tua vontade Transformar a minha vida
Paz perfeita, paz completa!
Como os anjos lá no céu!
E meu coração, Senhor!
Glória, glória ao Salvador!
“Centro da Tua Vontade”
1- Tudo que eu sou e quero ser, Senhor, é para o teu louvor.
Tu és minha prioridade ao me levantar.
Toda minha vida eu quero dedicar diante do teu altar.
Pois eu não consigo prosseguir sem tua luz.
2- Tu és meu Pai, Senhor. Minha fonte de amor.
Tua palavra me ensina a caminhar.
E mesmo no cair, tua mão me ergue sim.
É tua graça que sustenta o meu coração!
3- Quero viver nos teus planos, te conhecer mais e mais, ó Pai.
E viver no centro da tua vontade!
Revela-te a mim, pois quero ser um vaso moldado por tuas mãos,
que te serve e busca te agradar e seguir os teus caminhos meu Pastor.

Noite - 19h
“Aclame ao Senhor”
Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor.
Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor.
Com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre Te adorarei.
Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder, majestade e louvores ao Rei.
Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome.
Alegre te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre Te amarei.
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim.
“Jesus Cristo Mudou Meu Viver”
Jesus Cristo mudou meu viver. (bis)
É a luz que ilumina meu ser,
sim, Jesus Cristo mudou meu viver.
Diferente hoje é o meu coração, (bis)
Cristo deu-me paz e perdão
Sim, diferente hoje é o meu coração.

O amor só conhecia em canções
Que falavam de ilusões,
Mas tudo agora é diferente,
Cristo fala a toda a gente,
pois Cristo deu-me seu amor.

“Jesus me Transformou” 46 CC”
1- Eu, perdido pecador,
2- Minha vida, todo o ser,
Longe do meu Jesus,
Quero lhe consagrar;
Cristo me amou e me livrou;
Já me achava sem vigor, O seu imenso amor
A seu lado vou viver,
A perecer sem luz;
O seu amor cantar,
Me transformou.
Meu estado Cristo viu, Foi seu poder, o seu querer,
A mensagem transmitir
Dando-me sua mão,
Aos que perdidos são.
Sim, Cristo, o Salvador,
E salvar-me conseguiu, Me transformou.
Venham todos já fruir
Da perdição.
A salvação.
“Dá Teu Coração a Jesus” CC 226
1- Queres o teu vil pecado vencer?
2- Em santidade desejas viver?
Dá teu coração a Jesus.
Dá teu coração a Jesus.
Queres também seu favor receber?
Queres do Espírito Santo o poder?
Dá teu coração a Jesus.
Dá teu coração a Jesus.
Já chega de hesitação!
Já chega de oposição!
Oh, busca em Cristo o perdão,
E dá-lhe teu coração!
4- Dos teus amigos alguém te traiu?
3- A tempestade não quer acalmar?
Dá teu coração a Jesus.
Dá teu coração a Jesus.
Busca a amizade de quem te remiu,
Queres as tuas paixões refrear?
Dá teu coração a Jesus.
Dá teu coração a Jesus.
5- Queres no céu a teu Deus exaltar?
Dá teu coração a Jesus.
Queres a glória divina alcançar?
Dá teu coração a Jesus.

