
Sobradinho, 15 de dezembro de 2013.

 PASTORAL
B o l e t i m  D o m i n i c a l   Ano XXXII - Nº 51

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, 15/12 No Próximo Domingo, 22/12 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

38%  rea l i za d o

Informativo

01 a 08/12/13

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

Um homem Inesquecível

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.

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

CULTO ADM: dia 22/12  teremos profissão
de fé para os candidatos ao batismo.

BATISMOS: dia  29/12 teremos a realização
dos batismos.

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!

ANIVERSARIANTES: 18- Guilherme Monteiro
Gomes; 20- Mariana Sousa Sobral; Casamento:
15- Elisaldo Menezes e Marlucia Farias; 19-
Daiana Sobral e Paulo Morgan, Valmi e Nadir.
Parabéns!

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, hoje no culto da noite, às 19h.
Convide visitantes e familiares.

CULTO INFANTIL: em virtude da cantata
das crianças, neste domingo, o culto infantil
estará com crianças somente até 2 anos.

AMOR EM AÇÃO:  Pedimos aos irmãos que
estão participando dessa campanha que tragam
os seus presentes até amanhã dia 16/12 deixando
na secretaria, pois a  entrega dos presentes será
terça- feira dia 17/12, às 15h.

REUNIÃO DO CONSELHO: os conselheiros
da PIBS estão convocados para reunião dia
17/12, às 20h.

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

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

Na África do Sul, o presente momento é de muita comoção. Morreu um dos
homens ilustres daquela nação. O país se mobiliza para lhe prestar um tributo, em
reconhecimento da história que construiu através da luta pela liberdade da opressão,
da segregação racial, da pobreza imposta sobre a maioria dos cidadãos.

Nos discursos emocionados, muitas palavras de ordem foram ditas e muitas
frases de efeito foram pronunciadas. Em uma das homenagens alguém disse: “um ho-
mem inesquecível”. Creio que a história vai se encarregar de escrever e levar o seu
legado às gerações futuras.

Creio também, que o fato mais importante e inesquecível, cuja história chega
com poder e graça ao 3º milênio, é o Filho de Deus, o Salvador dos homens; que
provocou uma grande revolução na história da humanidade, libertando-a da escravi-
dão do pecado e da sentença de condenação.

Jesus é o homem inesquecível, porque Ele nos leva a lembrar do “amor de Deus
que está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado”.
Lembramo-nos Dele porque “Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoa-
das e cujos pecados são perdoados” por Cristo Jesus o nosso Senhor.

É impossível esquecê-lo porque em meio às adversidades temos a paz prometi-
da: “Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; eu não vo-la dou como o mundo a dá”. É
inesquecível porque a esperança nos conforta e não nos desaponta: “não se turbe o
vosso coração, nem se atemorize”.

Jesus é inesquecível porque foi “desprezado e rejeitado dos homens; homem de
dores e experimentado nos sofrimentos; é como um de quem os homens escondiam o
rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum”. Um homem inesquecível pela sua
humilhação: “nasceu o filho de Deus numa manjedoura porque não havia lugar para ele
na estalagem”.

Este é Jesus, cuja revolução promoveu a libertação de uma vez por todas. Deu
aos crentes  sua promessa de uma nova cidadania, uma morada celestial e ainda garante
a presença eterna dos salvos diante do trono do Pai. Este é Jesus, o Senhor e Salvador
e que não há e nunca houve outro igual.

De seu pastor e amigo
Washington L. Silva

Miquéias 5,6 e 7
Naum 1,2, e 3
Habacuque 1,2 e 3
Sofonias 1,2, e 3
Ageu 1,2
Zacarias 1 e 2
Zacarias 3 e 4

16-Segunda
17-Terça
18-Quarta
19-Quinta
20-Sexta
21-Sábado
22-Domingo

Apocalipse 7
Apocalipse 8
Apocalipse 9
Apocalipse 10
Apocalipse 11
Apocalipse 12
Apocalipse 13

Salmo 135
Salmo 136
Salmo 137
Salmo 138
Salmo 139
Salmo 140
Salmo 141

Provérbios 30:5-6
Provérbios 30:7-9
Provérbios 30:10
Provérbios 30:11-14
Provérbios 30:15-16
Provérbios 30:17
Provérbios 30:18-20

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!



Processional Instrumental

Saudações e Boas Vindas

Igreja em Ação Ministério de Comunicação

Prelúdio Instrumental

Oração de Intercessão pelo culto

Cânticos “Juntos”  e “Somos um Pelos Laços de Amor” HCC 572

Leitura Bíblica Lucas 10:29-34, 36-37

Consagração de Dízimos e Ofertas “Meu Melhor a Ti”

Momento de Oração

Mensagem     ”Para ser um é preciso estar próximo” Pr. Mateus R. Chaveiro

Hino Congregacional “Eu Quero Ser Uma Bênção Pra Você”

Oração

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  “Oh! Vinde, Fiéis! ” HCC 90  “Saudai o Nome de Jesus ” HCC 56
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Cântico “Falai Pelas Montanhas” HCC 94
Momento de Gratidão

Leitura Bíblica Lc  2:29-32; 9; 10-11

Cântico “Num Berço de Palhas” HCC 99
Oração
Musical de Natal Coro Infantil
Reflexão                 “A história de Jesus” Pr. Washington Luiz da Silva
Hino Congregacional “De Belém a Linda História” HCC 95

Oração
Poslúdio Instrumental

“O anjo, porém, lhe disse: não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria que  será
para todo o povo.” (Lucas 2:10)

“Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu
entendimento e de todas as tuas forças; este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante
a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes.”

(Marcos 12.30-31)

Manhã - 10h25min

1. Pelo milagre da vinda de Jesus Cristo ao mundo.
2. Pelo privilégio de adorar o Senhor Jesus.
3. Pelo caminho que o Senhor abriu oara o céu.

DIRIGENTE:

MULHERES:

TODOS:

Senhor, agora podes deixar ir em paz teu servo, segundo a tua palavra; pois os meus
olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos; luz para
revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel.

E um anjo do Senhor apareceu aos pastores que estavam no campo, e a glória do
Senhor os cercou de resplendor; pelo que se encheram de grande temor.

O anjo, porém, lhe disse: Não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria
que  será para todo o povo. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que
é Cristo, o Senhor.

1-  De Belém a linda história
eu me alegro repetir.
Encarnou-Se o Rei da glória
para o mundo redimir,
Deus eterno do passado,
do presente e do porvir,
do presente e do porvir.

3- Entre os homens Teu ensino
Tu deixaste, bom Senhor
e do mundo o mau destino
transformaste pelo amor.
Grande amor, incomparável,
foi o Teu, ó Salvador,
foi o Teu, ó Salvador!

2-  Maravilha do infinito,
no presépio se traduz
todo o amor que o Pai bendito
revelou do berço à cruz.
Grande amor, incomparável,
foi o Teu, ó meu Jesus,
foi o Teu, ó meu Jesus!

DIRIGENTE:

HOMENS:

MULHERES:

DIRIGENTE:

TODOS:

Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: “E quem é o meu próximo?”.
Em resposta, disse Jesus: “Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando
caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram,
deixando-o quase morto.

Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem,
passou pelo outro lado. E assim também um levita;[...]

Mas um samaritano, estando de viagem, [...], teve piedade dele. Aproximou-se,
enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu
próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele.

“Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes?”

“Aquele que teve misericórdia dele”, respondeu o perito na lei.  Jesus lhe disse: “Vá
e faça o mesmo.”

Não quero viver para mim mesmo, eu quero servir e o amar, irmão.
Compartilhar e dividir tudo o que tenho com você.

O meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior e em Jesus eu e você somos um.
Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é,
pois a vontade de Deus, revelada em Jesus é que sejamos um.

Eu quero ser uma bênção pra você em compromisso e dedicação.
O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer: em Jesus eu amo você!



Noite - 19h
“Oh! Vinde, Fiéis” HCC 90

“Saudai o Nome de Jesus” HCC 56

“Falai Pelas Montanhas” HCC 94

“Num Berço de Palhas” HCC 99

Manhã - 10h25min
“Juntos”

“Somos um Pelos Laços do Amor” HCC 572

“Meu Melhor a Ti”

“Eu Quero Ser Uma Bênção Pra Você”

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.

3- Jesus, ao meu lado
vem sempre ficar,
guiando meus passos
por onde eu andar!
Tu foste criança;
vem abençoar
a toda criança
em todo lugar!

1- Num berço de palhas,
humilde nasceu
Jesus pequenino,
sem ter nada seu.
Estrelas brilharam
no pobre lugar
que para o menino
servia de lar.

2- O gado, mugindo,
acorda Jesus,
que na manjedoura
sorri, vendo a luz.
Eu te amo, menino
nascido em Belém,
e quero seguir
teu exemplo também.

1- Saudai o nome de Jesus.
Arcanjos, vos prostrai.
O Filho do glorioso Deus,
com glória coroai.
O Filho do glorioso Deus,
com glória coroai.

2- Ó escolhida geração
do bom, eterno Pai,
o grande autor da salvação,
com glória coroai.
O grande autor da salvação,
com glória coroai.

3- Ó perdoados por Jesus,
alegres adorai.
O Deus de paz, o Deus de luz,
com glória coroai.
O Deus de paz, o Deus de luz,
com glória coroai.

4- Ó tribos, raças e nações,
ao Rei divino honrai.
A quem quebrou os vis grilhões,
com glória coroai.
A quem quebrou os vis grilhões,
com glória coroai.

Falai pelas montanhas,
nos montes e por todo lugar;
falai pelas montanhas
que Cristo já nasceu.

1- Nasceu na estrebaria
o grande Rei dos céus,
o eterno prometido,
Jesus, menino Deus.

2- Nos campos os pastores
ouviram com temor
os anjos que cantavam
em glória e resplendor.

3- E nós, que o conhecemos,
devemos proclamar
que Cristo veio ao mundo
e a todos quer salvar.

Juntos na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração.
Temos em cada um, a mesma marca o mesmo sangue, a mesma cruz.

Cordas que foram partidas, podem de novo soar, corpo onde a vida é mais vida vivendo em Jesus,
corpo onde a vida é mais vida vivendo em Jesus, corpo onde a vida é mais vida vivendo em Jesus.

Juntos, somos um corpo em Cristo, juntos, somos um corpo vivo.
Corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra,

corpo que parte e reparte as cargas do irmão.

1- Somos um pelos laços do amor;
somos um pelos laços do amor.
Nosso espírito se une ao Espírito de Deus;
somos um pelos laços do amor.

2- Somos um pelos laços do amor;
somos um pelos laços do amor.
De mãos dadas mostraremos que nós somos do Senhor;
somos um pelos laços amor.

Sobre a minha cabeça existem bênçãos
Muito mais além do que eu possa imaginar,
mas eu estou certo que os meus celeiros
Serão fartos do melhor dos frutos desta terra.

Meu melhor a Ti eu darei, pois dono de nada sou.
Não importa o amanhã se o futuro é somente Teu.
Minha motivação é saber que nada me faltará,
Pois, eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá.

O meu coração se enche de gratidão pela Tua fidelidade,
Por saber que as janelas dos céus estão abertas,
para que em minha vida venha a maior provisão.
O gafanhoto não tocará em nenhuma porção que o Senhor preparou
para ser a minha herança .

Não quero viver para mim mesmo, eu quero servir e o amar, irmão.
Compartilhar e dividir tudo o que tenho com você.

O meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior e em Jesus eu e você somos um.

Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é,
pois a vontade de Deus, revelada em Jesus é que sejamos um.

Eu quero ser uma bênção pra você em compromisso e dedicação.
O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer: em Jesus eu amo você!


