
Sobradinho, 22 de dezembro de 2013.

 PASTORAL
B o l e t i m  D o m i n i c a l   Ano XXXII - Nº 52

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

Organizada no dia 8 de dezembro de 1959
PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

Pastor: Washington Luiz da Silva
Pastores Eméritos:

Alexandre Gonçalves da Silva (In Memorian)
Gerson Monteiro Camargo (In Memorian)

Escala de Serviços
Neste Domingo, 22/12 No Próximo Domingo, 29/12 ATIVIDADES REGULARES

EXPEDIENTE

• 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.

• 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 - DEZEMBRO- 2013

Leitura Bíblica da Semana

0 %
100 %

do orçado

89%  rea l i za d o

Informativo

01 a 15/12/13

¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
“Culto Infantil 4 a 7:

¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Informática:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Operador de Áudio:
¨Recepção:
¨Segurança:

Os Filhos de Deus

BATISMOS: dia  29/12 teremos a realização
dos batismos. Os candidatos deverão chegar
ao Gabinete Pastoral às 18h30.

CULTO DE ORAÇÃO: o culto de oração
que seria realizado no dia 01/01/14 será
transferido para o dia 02/01/14.

JUVENTUDE: estamos organizando nossa
festa da virada! Aqueles que forem passar a
virada do ano conosco precisam avisar para
que façamos os preparativos. Procure o Pr.
Mateus e confirme sua presença!

AGRADECIMENTO: o irmão Daniel e
família agradece a igreja pelas orações e apoio
a Juliana, esposa do Rodrigo, que já recebeu
alta e encontra-se na casa da mãe dela. Deus
ouviu o clamor dos seus filhos e concedeu a
graça através do descobrimento do que
causava as dores no abdomem da Juliana.

ROL DE MEMBROS EM 22/12/13: 558
membros, sendo 332 mulheres e 226 homens.

ANIVERSARIANTES: 21- Miguel Rodrigues
Moreira Motta; 22- Ana Freitas Bezerra,
Lucas de Lima Sousa Bezerra, Roberta Gomes
da Silva, Selvina Maria da Conceição; 25-
Paulo de Tarso da Silva Bezerra; 27- Deraldo
André do Nascimento, Fernando Bulhões
Desidério; 28- Camylla Menezes Pereira,
Patrícia Monteiro Martins Santos; Casamento:
23- Alessandro e Elaine. Parabéns!

MANANCIAL 2014:   Adquira já o seu. Mais
informações com a irmã Rosiléia.

AMOR EM AÇÃO:  Pedimos aos irmãos que
não entregaram os presentes nessa terça,
trazerem no decorrer da semana deixando na
secretaria. O Ministério de Ação Social
agradece a todos os irmãos que participaram
da campanha “ Amor em Ação”.

ROL DE BEBÊS:  no dia 18/12,  nasceu
Cecília Lourenço Ferreira, filha do casal Emília
e Jesse.

CANTATA DE NATAL:  dia 25, às 20h, o
Coro Jovem estará ministrando a Cantata de
Natal. Conclamamos a todos que venham
passar o Natal conosco, trazendo os seus
parentes e amigos para esta noite de
comemorações.

Wellington Sobral e Josi Sobral.
Edina Gadelha.
Dinalva.
Karina e Maria Clara
Tânia Lôbo e Alice.
Patrícia, Rejaine e Anna Paula.
Valdivino e Raimunda.
Valdivino, Norton e Joseane.
Eduardo Aguiar e Caroline E.
Sinval e Alex Pinheiro.
Álisson.
Angélica Freitas e Tania S.
Daniel, Leonardo Paixão,
Fernando Bulhões e Wallace.

Daniel F. e Sinval.
Maristela.
Marinalva.
Karina e Rute
Carol e Mariana.
Viviane, Kátia e Mariana.
Edson e Áurea.
Ricardo, Camylla e Lorena.
Valdivino e Maria Valdinar.
Alessandro e Paulo José.
Jonatas.
Paulo José.
Dájames., Valmi,
Antonio e Daniel Ferreira.

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!

Zacarias 5 e 6
Zacarias 7 e 8
Isaías 9:6-7 e Lucas 2:8-20
Zacarias 9
Zacarias 10 e 11
Zacarias 12 e 13
Zacarias 14

23-Segunda
24-Terça
25-Quarta
26-Quinta
27-Sexta
28-Sábado
29-Domingo

Apocalipse 14
Apocalipse 15
Apocalipse 16
Apocalipse 17
Apocalipse 18
Apocalipse 19
Apocalipse 20

Salmo 142
Salmo 143
Salmo 144
Salmo 145
Salmo 146
Salmo 147
Salmo 148

Provérbios 30:21-23
Provérbios 30:24-28
Provérbios 30:29-31
Provérbios 30:32
Provérbios 30:33
Provérbios 31:1-7
Provérbios 31:8-9

Constantemente somos confrontados com a triste realidade de nosso mundo.
E tenho a impressão de que qualquer tentativa de descrever a situação atual de nossa
sociedade seria pequena, tamanho é o estado de destruição. Destruição dos princípios,
dos valores, dos relacionamentos... Agora mesmo acabo de ver a notícia no jornal de
que um motorista de ônibus foi preso por matar um passageiro, um jovem de 21 anos,
porque ele não tinha dinheiro suficiente para pagar a passagem, ficou devendo R$0,65!
Como isso é possível? É este o valor de uma vida?

E, diante de um quadro como este, a pergunta que surge em minha mente é: “O
que nós, os filhos de Deus, temos feito para mudar essa realidade?” E não me refiro
apenas à questão da violência, mas ao mundo como um todo. Como estão vivendo os
filhos de Deus? Infelizmente, muitos cristãos, sob o pretexto de que sozinhos não
podem mudar o mundo, têm se juntado a ele. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina.

Primeiramente, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo (Rm 8.14) e,
se assim o são, devem buscar serem imitadores de Deus, como filhos amados (Ef 5.1).
Estas duas profundas afirmações bíblicas já deveriam ser o suficiente para nos fazer
pesar nossos pensamentos e ações e termos nossas práticas transformadas. Aquele
que se diz filho de Deus não pode escolher viver contra a vontade do Pai.

O apóstolo Paulo é ainda mais enfático: “Para que sejais irrepreensíveis e
sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa,
entre a qual resplandeceis como astros no mundo” (Fp 2.15). Não importa o quão
corrompida e perversa pareça esta geração, temos a responsabilidade de nos portarmos
de forma irrepreensível e sincera, caso contrário, todo nosso trabalho terá sido em vão.
O texto de IJo 3.10 chega a afirmar que o que diferencia os filhos de Deus e os filhos do
diabo são: a prática da justiça e o amor ao irmão.

Entender o papel dos filhos de Deus neste mundo é algo de suprema importância
e não podemos ser negligentes a este respeito. É preciso que você avalie sua vida e
responda: “Tenho mesmo me portado como um filho de Deus?”.

Em Cristo,
Pr. Mateus R. Chaveiro



Processional Instrumental

Saudações e Boas Vindas

Igreja em Ação Ministério de Comunicação

Prelúdio Instrumental

Oração de Intercessão pelo culto

Cânticos “Não a Nós” HCC 23  e “Os que Confiam no Senhor”

EXPEDIENTE

ORDEM DO DIA

ENCERRAMENTO

Leitura Bíblica Salmos 113

Consagração de Dízimos e Ofertas “Cantarei ao Meu Salvador” HCC 66

Momento de Oração

Hino Congregacional “Que Alegria é Crer em Cristo” HCC 318

Oração e Bênção

Poslúdio Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental

Oração de Intercessão pelo culto
Cântico  “Adoramos o Cordeiro” “Oh, Vinde Fiéis ” HCC 90 e “Amor Maior”
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Momento de Intercessão

Participação Musical Alex Lima André
Leitura Bíblica Jr 31:3; At 4:12; Hb 10:17; Jo 14:6; Jo 5:24

Oração de dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 04 a 07 anos)
Cântico “Que Grande Amor” CC 25
Recitativo Bíblico  I João 3:1

Mensagem                “Os filhos de Deus” Pr. Washington Luiz da Silva
Hino Congregacional “Tal Qual Estou” HCC 300

Oração
Poslúdio Instrumental

“Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus; e,
de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não

o conheceu a ele mesmo.”

“Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade.
 Vós que temeis o Senhor, confiai no Senhor; ele é seu auxílio e escudo.”

(Salmos 115.1;11)

Manhã - 10h25min

1. Gratidão por Jesus nos tornar filhos de Deus.
2. Oremos para que creiam no poder da adoção de Jesus.
3. Pela salvação dos filhos não crentes.

1 - Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão Auxiliar de Exame de Contas.

2-  Parecer da Comissão de Membros
     a. Profissão de fé.

     Leitura e Aprovação da Ata Anterior.

1. Que tenhamos alegria em louvar ao Senhor.
2. Que Deus seja louvado em toda a terra.
3. Por uma santa celebração no culto desta manhã.

“Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.” (João 1:29)

DIRIGENTE:

SOLTEIROS:

MULHERES:

TODOS:

De longe o Senhor me apareceu, dizendo: pois que com amor eterno te amei,
também com benignidade te atraí.

E em nenhum outro há salvação; porque debaixo do céu nenhum outro nome há,
dado entre os homens, em que devamos ser salvos. E não me lembrarei mais de seus
pecados e de sua iniquidade.

Disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão
por mim.

Em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que
me enviou, tem  vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a
vida.

4. Tal qual estou e sem temor,
eu peço que ouças meu clamor.
Vem me envolver com teu amor.
Ó Salvador, eu venho a ti.

1. Tal qual estou, ó meu Senhor,
aceito agora o teu favor,
pois sou indigno pecador.
Ó Salvador, eu venho a ti.

2. Tal qual estou, me aceitarás
e tu me purificarás
e o meu pecado esquecerás.
Ó Salvador, eu venho a ti.

3. Tal qual estou, sem esperar
que possa a vida melhorar,
no teu poder vou confiar.
Ó Salvador, eu venho a ti.

TODOS:

DIRIGENTE:

MULHERES:

HOMENS:

TODOS:

Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor! Bendito seja o nome
do Senhor, desde agora e para sempre! Do nascer ao pôr do sol, louvado seja o nome
do Senhor!

O Senhor é exaltado acima de todas as nações e sua glória está acima dos céus.

Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, que se assenta nas alturas,que se inclina
para ver o que está no céu e na terra?

Do pó levanta o pobre e da miséria ergue o necessitado, para fazê-lo sentar-se com
os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo.

Ele faz com que a mulher estéril viva em família e alegre, seja mãe de filhos. Aleluia!



Noite - 19h
“Adoramos o Cordeiro”

“Oh, Vinde Fieis” HCC 90

“Amor Maior”

“Que Grande Amor” CC 25

“Tal Qual Estou” HCC 300

Manhã - 10h25min
“Não a Nós” HCC 23

“Os que Confiam no Senhor”

“Cantarei ao Meu Salvador” HCC 66

“Que Alegria É Crer em Cristo” HCC 318

2- Por que perguntam as nações:
“Onde está o Vosso Deus?”
No céu está o nosso Deus;
e tudo faz como lhe agrada.

1- Não a nós, Senhor, (bis)
mas ao teu nome dá glória,
por amor da tua misericórdia
e da tua fidelidade.

3- Por que confiam as nações
em ouro, prata e riquezas,
e se afastam do Senhor,
que é fonte de todas as bênçãos?

Os que confiam no Senhor,
são como montes de Sião,
que não se abalam,
mas permanecem para sempre.
Pois como em volta de Jerusalém
estão os montes assim
o Senhor em volta do seu povo.

Autoridade e poder,
domínio em suas mãos,
pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.
Calem-se diante d’Ele a terra,
dobrem-se os joelhos, ergam-se as mãos,
pois o Senhor é Deus,
O Senhor é Rei dos povos.

1- Que alegria é crer em Cristo,
em seu nome confiar,
Observar os seus ensinos,
na promessas descansar!

Cristo! Cristo! Eu confio
em teu nome em teu poder.
Cristo, meu Senhor amado,
faze minha fé crescer!

2- Que alegria é crer em Cristo,
ter certeza de perdão!
Receber de Cristo mesmo
vida, paz e salvação!

3- Que alegria é crer em Cristo,
meu amigo e Salvador!
Andarei seguro sempre,
bem feliz em seu amor.

1- Mais do que tesouros é Cristo, meu bom Mestre;
Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã.
Ele é o Rei da glória e no meu coração
contente vou cantando com muita gratidão.

Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia,
pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria.
Cantarei ao meu Salvador, cantarei, sim, noite e dia.
Aleluia! Aleluia! Feliz sempre cantarei.

2- Cristo libertou-me da pena do pecado,
e agora alegre eu canto, pois para o céu irei.
Ele me dá forças, ele é meu protetor;
dou sempre glória a ele, meu Mestre e meu Senhor.

3- Anjos não conhecem a linda melodia,
pois só mortais a entoam, os salvos por Jesus.
Livre, perdoado por Cristo e seu amor,
vitorioso eu vivo cantando em seu louvor.

O, O, O...Nós amamos o nosso Rei.

Adoramos o  Cordeiro. Adoramos o Rei dos reis.
Adoramos o   Cordeiro. Adoramos o Rei.
Adoramos o  Cordeiro. Adoramos o Rei dos reis.
Adoramos o   Cordeiro. Adoramos o Rei.

Com nossas mãos levantadas Rendemos louvor
Com nossas mãos levantadas nos regozijamos
Com nossas mãos levantadas ao céu nós dizemos ao mundo
Que amamos o nosso Rei

1- Oh, vinde, fiéis, triunfantes, alegres,
sim, vinde a Belém, já movidos de amor.
Nasceu vosso Rei, lá dos céus prometido.

Oh, vinde, adoremos! Oh, vinde, adoremos!
Oh, vinde, adoremos a nosso Senhor!

2- Olhai, admirados, a sua humildade.
Os anjos o louvam com grande fervor,
pois veio conosco habitar, encarnado.

3- Por nós, das alturas celestes baixando,
em forma de servo se fez, por amor,
e em glórias a vida nos dá para sempre.

4- Nos céus adorai-o, vós, anjos em coro,
e todos na terra tributem louvor.
A Deus honra e glória, contentes, rendamos.

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

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)

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

1- Que grande amor, excelso amor,
que Cristo nos mostrou!
Pra se tornar o Salvador
a vida não negou.

Louvemos tão grande amor,
Sim, tão grande amor
Que Cristo assim nos manifesta;
Que maravilha de amor,
Que nos trouxe para Deus!

2- Ninguém, pois, deve duvidar
Do seu tão grande amor,
mas todos devem aceitar
o amor do Salvador.

3- O que esse amor de nós fará
É-nos vedado ver;
mas Cristo em breve voltará
e nos fará saber.

4. Tal qual estou e sem temor,
eu peço que ouças meu clamor.
Vem me envolver com teu amor.
Ó Salvador, eu venho a ti.

1. Tal qual estou, ó meu Senhor,
aceito agora o teu favor,
pois sou indigno pecador.
Ó Salvador, eu venho a ti.

2. Tal qual estou, me aceitarás
e tu me purificarás
e o meu pecado esquecerás.
Ó Salvador, eu venho a ti.

3. Tal qual estou, sem esperar
que possa a vida melhorar,
no teu poder vou confiar.
Ó Salvador, eu venho a ti.


