Informativo
ANIVERSARIANTES: 08-Marisa Conceição
Santana Canezin, Altamir de Holanda Lopes;
09- Kátia K. Vieira dos Santos Lins, Matheus
Rios 10- Caio Pedro Anselmo Guedes; 11Catarina Naves Nogueira, Enilda de Oliveira
Pinto, Pr. José Carlos Ayres Ângelo; 12- Érika
Helena Soares Perez. Marcia Timm; 14Clesson Kleber Rodrigues de Oliveira.
Casamento: 11- Danielle de Lima e Sinval de
Lima, Marilza de Almeida e Ariovaldo
Gonçalves, Silvia Sousa e Reinaldo Fonseca,
Marcelo e Dilma; 12- Valdivino e Olinda.
Parabéns!
MÃES PARCEIRAS DE ORAÇÃO: a
liderança das mães parceiras de oração convoca
as irmãs que fazem parte desse projeto para
uma reunião segunda, dia 09/12, às 19h30.
MANANCIAL 2014: Adquira já o seu. Mais
informações com a irmã Rosiléia.
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.
APRESENTAÇÃO NO PÁTIO BRASIL:o
coro da igreja estará participando da
programação de Natal do Pátio Brasil. Não
perca a oportunidade de prestigiar a
apresentação no dia 19/12 , a partir das 19h.
Convide seus familiares e amigos para esse
evento.
AGRADECIMENTO: a PIB de Sobradinho
agradece ao Pr. Josué Salgado pela sua
participação na Conferência de Aniversário
da igreja.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

Oséias 10:1-14:9
Joel 1:1-3:21
Amós 1:1-3:15
Amós 4:1 - 9:15
Obadias 1:1-21
Jonas 1, 2, 3, e 4
Miquéias 1,2,3, e 4

OFERTA PARA GABU: hoje pela manhã e a
noite estaremos recolhendo a oferta para o
projeto Gabu.
CULTOS NOS LARES: o último encontro
de 2013, ocorrerá dia 19/12 e o primeiro encontro
de 2014, ocorrerá dia 10/01/14.Agradecemos a
todos que participaram dos cultos nos lares.
CULTOS NOS LARES: ocorrem no dia
12/12, às 20h, cultos nos seguintes lares:
(1) Nova Colina. Líder: Pr. Eli Alves.
(2) Mayara (Con. Sol Nasc.). Líder: Pr. Mateus C.
(3) Eunice G. (St. de Mansões). Líder: Elizeu M.
(4) Israel B. (St. de Mansões). Líder: Israel B.
(5) Hélio Flor (Cond. Halley). Líder: Pr. Jeremias F.
(6) Franscisca S. (SBR II). Lider: Norma Ferreira
(7) Marcelo M. (RK). Líder: Rosana Pessoa .
(8) Nelson dos Santos (Qd. 13). Líder: Rodrigo Terra.
(9) Louêdja ( Cond. Rec. da Serra).Líder:Sinval.
(10) Cleuza Brito (Fercal). Líder: Cleuza Brito.
(11) Jane (Asa Norte ). Líder: Edson Ferreira.

Judas 1:1-25
Apocalipse 1:1-20
Apocalipse 2:1-17
Apocalipse 3
Apocalipse 4
Apocalipse 5
Apocalipse 6

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

127:1-5
128:1-6
129:1-8
130 e 131
132
133
134

Provérbios 29:15-17
Provérbios 29:18
Provérbios 29:19-20
Provérbios 29:21 - 23
Provérbios 29:24 - 25
Provérbios 29:26-27
Provérbios 30: 1 - 4

Escala de Serviços
Neste Domingo, 08/12
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Informática:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Operador de Áudio:
¨Recepção:
¨Segurança:

No Próximo Domingo, 15/12

Paulo Lôbo e Alessandro C.
Andreia Santos.
Marilza.
Rejaine, Fabíola e Anna Paula.
Joaquim e Norma Maria.
Lorena, Valdivino e Camylla.
Magali Souza e Marcia Tim.
Claudinei e Israel B.
Jesse.
Nadir V. e Wellida N.
Marcos G., Hudson Teles e
Ricardo Valverde.

Alessandro C. e Valmi V.
Karina Mondianne.
Ana Freitas.
Rejaine, Fernanda e Maria Eduarda.
Rosiléia e Deraldo.
Mayara, Norton e Joseane.
Oline e Dinalva N.
Paulo Lôbo e Nelson S.
Álisson.
Gléslia.
José Carlos, Israel e
Jefther.

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 - 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
91% r e a l i za d o

0%

01 a 30/11/13

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

AMOR EM AÇÃO: colabore com essa
campanha, escolhendo um cartão na árvore que
está no Hall de entrada da Igreja. Entrega dos
presentes dia 17/12, às 15h.

Leitura Bíblica da Semana
09-Segunda
10-Terça
11-Quarta
12-Quinta
13-Sexta
14-Sábado
15-Domingo

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

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

100 %
do orçado

Boletim

Dominical

 PASTORAL

Ano XXXII - Nº 50

O Propósito da Palavra de Deus
Jesus veio ao mundo e trouxe uma palavra: “Eu lhes dei a tua palavra”, que foi
inteiramente repudiada. João 17.14: “o mundo os odiou”, ou seja: Jesus e a Palavra foram
rejeitados. Essa palavra que veio na bagagem do Filho de Deus forma discípulos que se
diferenciam do mundo, pelo poder de santificação que essa Palavra tem.
No AT a palavra cumpriu o propósito de Deus. Lemos: “Porque eu sou o
Senhor, vosso Deus; portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo; e não
vos contamineis...” (Lv 11.44). No cap. 19, Deus dá mais instrução sobre uma vida santa:
“Fala a toda a congregação... e dize-lhes: Sereis Santos, porque eu, o Senhor, vosso
Deus, sou santo”.
A palavra que santifica tem um propósito muito especial. Em João 17.18
encontramos esse propósito: “Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os
enviei ao mundo”. Os discípulos unidos e santos têm uma missão por Cristo. É a missão
da igreja: fomos enviados ao mundo. Para quê? Para que o mundo conheça o amor de
Deus, por meio de Jesus Cristo, o seu Filho e seja salvo por Ele.
Como a igreja de Cristo pode ter segurança de que somos verdadeiramente o
povo de Deus, enviado numa missão tão especial e divina? Em nós não reside dúvida
sobre isso! O Senhor Jesus disse: “Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade”.
Nós temos a palavra da verdade que corresponde ao mundo real, sem mentiras ou
enganos e representa a absoluta revelação de Deus.
No poder dessa palavra fincamos nossas raízes no solo de Sobradinho, há 54
anos. Fomos levantados nessa cidade para fazer chegar a cada lar uma porção da Palavra
de Deus e na vida de cada pessoa, o poder transformador dessa palavra.
Somos por excelência, mensageiros sagrados, porque temos uma mensagem
sagrada, que são as Boas Novas de Deus aos não-salvos. Eles estão em toda a parte e
precisam ser alcançados pela graça dessa palavra. Nessa altura da vida, vamos rever o
nosso envio e a nossa produtividade no reino. Fora desses dois parâmetros, alguma
coisa está errada. Pense nisso!
De seu pastor e amigo
Washington L. Silva

Sobradinho, 08 de dezembro de 2013.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min

Processional

Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação

Ministério de Comunicação

Prelúdio

Instrumental

“Semeai justiça para vós, colhei segundo a misericórdia; lavrai o campo virgem; porque é tempo
de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós.” (Oséias 10:12)

Oração de Intercessão pelo culto
Cânticos

“A Deus Demos Glória” HCC 228 e “Com Vinho e Pão”

Momento de Gratidão
1. Pelo zelo e comprometimento da igreja com a Palavra.
2. Pela unidade da igreja.
3. Pelas vitórias alcançadas.

Participação Musical
Leitura Bíblica
TODOS:

Coro PIBS
Hb 4:12; II Tm 3:16-17; Hb 12:1-2

Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois
gumes; penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas e é capaz de
perceber os pensamentos e intenções do coração.

Processional
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação
Prelúdio

Noite - 19h

Instrumental
Ministério de Comunicação
Instrumental

“Assim, por intermédio dele, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos
lábios que declaram publicamente o seu nome.” (Hebreus 13:15)

Oração de Intercessão pelo culto
Cântico “Se Não For Para Te Adorar” “O Meu Prazer” e “Vem de Ti, Senhor”
Oração
Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical
Coro PIBS
Momento de Gratidão
1. Pelos fundadores da PIBS em Sobradinho.
2. Pelos pastores e famílias que serviram a Deus na PIBS.
3. Pelos membros da igreja, do passado e do presente.

Participação Musical
Leitura Bíblica

Coro PIBS
Lc 10:19; II Co 3:6; 9:8; Fl 2:10; Cl 3:15

DIRIGENTE: Eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e autoridade sobre todo
o poder do inimigo; nada vos fará mal algum.

MULHERES: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender,
para corrigir, para instruir em justiça; a fim deque o homem de Deus tenha capacidade
e pleno preparo para realizar toda boa obra.

TODOS:

DIRIGENTE: Portanto, também vós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de
eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos
com perseverança a corrida que nos está proposta,

MULHERES: E Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo
sempre o suficiente em tudo, transbordeis em toda boa obra.

TODOS:

Fixando os olhos em Jesus, o Autor e Consumador da nossa fé, o qual, por causa da
alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que
sofreu e está assentado à direita do trono de Deus.

Consagração de Dízimos e Ofertas
Reflexão

Pr. Washington Luiz da Silva

Celebração da Ceia
Hino Congregacional

Oração
Poslúdio

“Digno é o Senhor”
Pr. Mateus R. Chaveiro
“Como Agradecer” HCC 422

Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

TODOS:

Foi ele quem também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança,
não de letra, mas do Espírito; porque a letra mata, mas o Espírito dá vida.

Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra
e debaixo da terra. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só
corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos.

Canto Congregacional
Mensagem
Hino Congregacional

“Essência do Meu Louvor”
Pr. Josué Mello Salgado
“Maravilhosa Graça” HCC 193

1- Maravilhosa graça! Graça de Deus, sem par! 2- Maravilhosa graça! Traz vida perenal.
Como poder cantá-la? Como hei de começar?
Por Cristo perdoado, vou à mansão real.
Ela me dá certeza,
Hoje eu sou liberto;
e vivo com firmeza
vivo de Deus bem perto
pela maravilhosa graça de Jesus.
pela maravilhosa graça de Jesus.
Graça! Que maravilhosa graça!
3- Maravilhosa graça! Que ricas bênçãos traz!
É imensurável e sem fim.
Por ela Deus transforma, dá vida eterna e paz.
É maravilhosa, é tão grandiosa,
Sendo por Cristo salvo,
é suficiente para mim.
faço do céu meu alvo
É maior que a minha iniqüidade,
pela maravilhosa graça de Jesus.
é revelação do amor do Pai.
O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai!

Instrumental

Oração
Poslúdio

Instrumental

Noite - 19h

Manhã - 10h25min

“Se Não For Pra Te Adorar”

“A Deus Demos Glória” HCC 228
1- A Deus demos glória, com grande fervor;
seu Filho bendito por nós todos deu.
A graça concede a qualquer pecador,
abrindo-lhe a porta de entrada no céu.

2- Oh, graça real! foi assim que Jesus,
morrendo, seu sangue por nós derramou.
Herança nos céus, com os santos em luz,
comprou-nos Jesus, pois o preço pagou.

Exultai! Exultai! Vinde todos louvar
a Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor.
A Deus demos glória, porquanto do céu
seu Filho bendito por nós todos deu.

3- A crer nos convida tal prova de amor
nos merecimentos do Filho de Deus.
E quem, pois, confia em Jesus, Salvador,
vai vê-lo exaltado na glória dos céus.

Diante do trono Senhor, quero levar minha oferta de amor.
Diante do trono Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor.
As minhas mãos levantar, Tua beleza então contemplar.
Com meus lábios declarar toda a minha adoração.
Se não for pra te adorar, para que nasci?
Se não for pra Te servir, por que estou aqui?
Sim, eu quero Te adorar, Te adorar, Senhor, estou aqui.

“O Meu Prazer”

“Com Vinho e Pão”
No nome forte de Jesus nos reunimos aquecidos por sua luz,
por meio do Senhor, unidos neste amor,
com vinho e pão nós celebramos comunhão.
Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar;
No perdão que tenho em Ti aprendo a perdoar.
Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo.
Ressurreto e nosso irmão, o Rei da Terra e céus é
nosso anfitrião; com vinho e pão nós celebramos comunhão.
Entre o povo do Senhor verdadeiro lar, Cristo está presente aqui neste celebrar
e logo vamos nos reunir, no grande encontro
preparado que há de vir na glória do Senhor, em todo esplendor
com vinho e pão celebraremos comunhão.

O meu prazer é te louvar Senhor,
erguer a minha voz e te exaltar,
Render ações de graça, declarar,
que és Senhor, que és Senhor,
que és Senhor...

Adorado, exaltado, soberano,
Deus supremo és,
Pai das luzes,
Pai de todos nós,
Imutável és, pleno em glória e poder.

Já temos a unção que vem de Ti,
que vem do Santo e desce sobre nós,
Nos resgatando pra um novo viver,
com poder pra vencer todo mal,

O meu prazer é te louvar Senhor,
erguer a minha voz e te exaltar.
Render ações de graça, declarar,
que és Senhor, que és Senhor,
que és Senhor...

Santíssimo, luz do meu ser,
Tu és meu Deus, o meu prazer. (MULHERES)
Incomparável, Senhor tu és, (HOMENS)
plenitude de Amor! (TODOS)

“Digno é o Senhor”
Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou.
Sacrifício de amor, que me comprou,
Ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos,
graças eu te dou, ó meu Senhor!
Lavou minha mente e coração,
me deu perdão, restaurou-me a comunhão.

Pelos cravos em tuas mãos,
graças eu te dou, ó meu Senhor!
Lavou minha mente e coração,
me deu perdão,
restaurou-me a comunhão.

Digno é o Senhor, sobre o trono está.
Soberano criador, vou sempre te adorar.
Elevo minhas mãos, ao Cristo que venceu.
Cordeiro de Deus morreu por mim.
mas ressuscitou, digno é o Senhor.

“Como Agradecer” HCC 422
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.

Em tua presença há plena alegria,
delícias sempre tenho em tuas mãos.
A minha voz aclama a Ti, Senhor,
vou erguer minha voz, celebrar.

“Vem de Ti, Senhor”
Não tenho palavras 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.

“Maravilhosa Graça” HCC 193
1- Maravilhosa graça! Graça de Deus, sem par!
Como poder cantá-la? Como hei de começar?
Ela me dá certeza,
e vivo com firmeza
pela maravilhosa graça de Jesus.
Graça! Que maravilhosa graça!
É imensurável e sem fim.
É maravilhosa, é tão grandiosa,
é suficiente para mim.
É maior que a minha iniqüidade,
é revelação do amor do Pai.
O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai!

2- Maravilhosa graça! Traz vida perenal.
Por Cristo perdoado, vou à mansão real.
Hoje eu sou liberto;
vivo de Deus bem perto
pela maravilhosa graça de Jesus.
3- Maravilhosa graça! Que ricas bênçãos traz!
Por ela Deus transforma, dá vida eterna e paz.
Sendo por Cristo salvo,
faço do céu meu alvo
pela maravilhosa graça de Jesus.

