
Sobradinho, 29 de dezembro de 2013.

 PASTORAL
B o l e t i m  D o m i n i c a l   Ano XXXII - Nº 53

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, 29/12 No Próximo Domingo, 05/01 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

93%  rea l i za d o

Informativo

01 a 22/12/13

¨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:

Renovação para hoje

CULTO DE ANO NOVO:  o culto de ano
novo começará às 22h20min.

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

FÉRIAS PR. WASHINGTON: no mês de
janeiro a partir do dia 06, o Pr. Washington
Luiz estará de férias. Nos dias 22/01 a 28/01
participa da Assembléia da CBB em João
Pessoa - PB.

CULTOS DE JANEIRO: os cultos das
quartas-feiras serão conduzidos pelo Sem.
Elias Vicente e as mensagens pelo irmão Elizeu
Martins. Os cultos dos domingos serão
ministrados pelo Pr. Mateus Chaveiro.

EBD - CLASSE ÚNICA: nos meses de
janeiro e fevereiro teremos classe única.

ANIVERSARIANTES: 29- Josineide Carvalho
de Sousa dos Anjos; 30- Pedro Henrique
Monteiro Bulhões; 31- Paulo José Soares de
Souza;  01- Guilherme Souza; 02- Edson Ferreira
da Silva, Pr. Nilson Pereira de Moura, Pedro
Henrique Carvalho dos Anjos; 04- Lindinalva
Rodrigues Alves, Telma Matos Duarte, Júlia
Miranda Silva. Casamento:  30- Erisvaldo e
Josineide,  Franquisnei e Gláucia. Parabéns!

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

BATISMOS: hoje teremos a realização dos
batismos. Os candidatos deverão chegar ao
Gabinete Pastoral às 18h30.

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!

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.
Andreia Santos.
Marilza.
Karina e Mariana.
Patrícia e Maria Clara.
Rejaine e Viviane.
Valdivino e Áurea.
Claudio, Mayara e Lorena.
Betânya e Sebastião Jr.
Samuel M. e Daniel F.
Jonatas.
Nadir e Valmi.
Sebastião Calácia, Ariovaldo
e Nelson.

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!

Os crentes foram criados à imagem de Deus para andar de maneira digna do
Senhor; agradar-lhe em tudo; frutificar em toda a boa obra; crescer no conhecimento de
Deus. O objetivo dessa mudança espiritual é a participação do crente na herança da luz
que é a vida eterna. Jesus disse ser a luz e quem O segue não andará em trevas, mas terá
a vida. Dependemos de Deus para vivermos a vida cristã. Somente Ele tem todo poder,
que nos fortalece e nos firma e não nos deixa desistir.

O Senhor está trabalhando pela renovação moral e espiritual do seu povo,
através de Jesus. Por que Deus está pedindo renovação dos nossos propósitos?  Porque
o estilo de vida não cristão está com índice muito alto. Porque muitos crentes vêm pouco
à igreja. Porque são poucos que se envolvem com o trabalho. Porque há uma perigosa
falta de entendimento da salvação.

Essa radiografia da jornada cristã é real. Ela representa o corpo em agonia,
sufocado pelas fraquezas e erros brutalmente cometidos. Deus está nos convencendo
para uma mudança bíblica no corpo. Ele diz: “qualquer que é nascido de Deus não peca
habitualmente; pois a semente de Deus permanece nele; e ele não pode continuar no
pecado, porque é nascido de Deus. Essa convicção do Novo nascimento deve ser
peculiar para a nossa geração de crentes.

Quando falta convicção de que são nascidos de novo, o corpo sofrerá com
crentes duvidosos e inconversos, abalados com a superficial salvação, vivendo um
profundo colapso moral e espiritual. A única coisa a ser feita, a única esperança para a
presença de uma igreja vigorosa é a renovação dos crentes.

A Bíblia diz: “Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais... Pelas quais coisas
vem a ira de Deus... Mas agora despojai-vos também de tudo isto... pois vos vestistes do
novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que
o criou”. A renovação vem por examinar a vida no que está errado; saber que o erro trás
a ira de Deus. Depois de examinar e saber, precisa ter coragem de despojar o que está
errado e vestir-se do novo...

De seu pastor e amigo

Washington L. Silva

Provérbios 31:10-24
Provérbios 31:25-31
Provérbios 1:1-6
Provérbios 1:7-9
Provérbios 1:10-19
Provérbios 1:20-23
Provérbios 1:24-28

Malaquias 1 e 2
Malaquias 3 e 4
Gênesis  1 e 2
Gênesis  3 e 4
Gênesis  5, 6 e 7
Gênesis  8, 9 e 10
Gênesis  11 e 12

30-Segunda
31-Terça
01-Quarta
02-Quinta
03-Sexta
04-Sábado
05-Domingo

Apocalipse 21
Apocalipse 22
Mateus 1 e 2
Mateus 3:1-6
Mateus 3:7-4:11
Mateus 4:12-25
Mateus 5:1-26

Salmo 149
Salmo 150
Salmo 1
Salmo 2
Salmo 3
Salmo 4
Salmo 5



Processional Instrumental

Saudações e Boas Vindas

Igreja em Ação Ministério de Comunicação

Prelúdio Instrumental

Oração de Intercessão pelo culto

Cânticos “Doce Nome” e “Eu Não Posso Fugir do Teu Espírito” HCC 208

Momento de Oração

Participação Musical             “O Nome de Jesus” Alex Lima André

Leitura Bíblica Ef 5:1,5; 8-10,15,16

Consagração de Dízimos e Ofertas “Renova-me”

Leitura Bíblica Colossensses 3:5a, 6a, 8a,10

Mensagem     “Renovação do salvo por Cristo” Pr. Washington Luiz da Silva

Hino Congregacional “Filhos da Luz” HCC 390

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  “Ao Que é Digno” “O Meu Prazer é Te Louvar, Senhor”e

“Eu Vou Seguir com Fé”
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Leitura Bíblica Rm 6:1-6,8

Batismos
Participação Musical             “O Nome de Jesus” Alex Lima André
Momento de Oração

Oração de dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 04 a 07 anos)
Texto Bíblico Marcos 8:34

Mensagem                “Seguir a Jesus” Pr. Washington Luiz da Silva
Hino Congregacional “Escuto a Voz do Bom Jesus” HCC 259
Oração
Entrega dos Certificados de Batismo
Encerramento da Assembleía
Bênção Apostólica
Poslúdio Instrumental

“Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados; e andai em amor como Cristo, que
também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave.”

(Efésios 5:1-2)

Manhã - 10h25min

“Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem
 temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados.” (Colossenses 1:13-14)

1. Agradecer a Deus pelo último domingo do ano.
2. Pela vitória de Deus na vida das famílias em 2014.
3. Pela vida de santidade dos membros da PIBS.

DIRIGENTE:

MULHERES:

TODOS:

Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados; porque bem sabeis que
nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de
Cristo e de Deus.

Portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de
sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias sãos maus.

Pois no passado éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim, andai como
filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, procurando
saber o que é agradável ao Senhor.

“Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais... Pelas quais coisas vem a ira de Deus... Mas
agora despojai-vos também de tudo isto... pois vos vestistes do novo homem, que se renova para

o pleno conhecimento, segundo imagem daquele que o criou.”

DIRIGENTE:

TODOS:

MULHERES:

DIRIGENTE:

TODOS:

Que diremos, então? Permaneceremos no pecado, para que a graça se destaque? De
modo nenhum. Nós, que morremos para o pecado, como ainda vivemos nele? Ou
ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na
sua morte?

Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo
foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em
novidade de vida.

Porque, se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o
seremos na semelhança da sua ressurreição.

Pois sabemos isto: a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele, para que
o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, afim de não servimos mais ao pecado.

Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele.

Nome tão lindo, nome de Cristo.
Nome que acalma o mar, faz a  tempestade cessar.

Nome sublime, nome de glória.
Nome que restaura a alma, dá forças para caminhar.

Teu nome Jesus é mais doce que o mel, tem poder e glória!
Teu nome Jesus leva o pecador ao Céu, traz vitória!

Em Teu nome os feridos são curados.
Teu nome Jesus tem poder pra mudar minha história.

1. Agradecer pela salvação em Cristo.
2. Interceder pela salvação das pessoas do nosso relacionamento.
3. Pra que tenhamos a alegria de seguir a Jesus.

“Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me”



Noite - 19h
“Ao Que é Digno”

“O Meu Prazer é Te Louvar, Senhor”

“Eu Vou Seguir Com Fé”

“Escuto a Voz do Bom Jesus” HCC 259

Manhã - 10h25min
“Doce Nome”

“Eu Não Posso Fugir do Teu Espírito” HCC 208

“ O Nome de Jesus”

“Renova-me”

“Filhos da Luz” HCC 390

Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome,
os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser.

Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração
Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação.

Eu não posso fugir do teu Espírito, nem ficar distante  do teu amor.
Se eu subir até os céus, se ao abismo eu descer,

sei que ali tu estás. Mesmo se eu tomar as asas da alvorada,
tua mão ainda assim me guiará. Mesmo vindo a noite escura,

tua luz brilhará e comigo estarás.

Nome tão lindo, nome de Cristo.
Nome que acalma o mar, faz a  tempestade cessar.

Nome sublime, nome de glória.
Nome que restaura a alma, dá forças para caminhar.

Teu nome Jesus é mais doce que o mel, tem poder e glória!
Teu nome Jesus leva o pecador ao Céu, traz vitória!

Em Teu nome os feridos são curados.
Teu nome Jesus tem poder pra mudar minha história.

Renova-me,  Senhor Jesus,  já não quero ser igual,
Renova-me,  Senhor Jesus, põe em mim teu coração.

Porque tudo que há dentro de mim, necessita ser mudado, Senhor.
Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti.

1- Filhos da luz, que tendes salvação,
amados do Senhor,
vivei com fé, amor e retidão,
vivei pra seu louvor.
Já tendes certa a vossa herança,
cantai, alegres, na esperança,
cantai, alegres, na esperança,
andando em luz,
andando em luz.

2- Filhos da luz, nascidos sois de Deus:
fugi de todo mal.
Com santo zelo caminhai aos céus,
à casa paternal.
A toda hora vigiando
e sempre o tempo aproveitando,
e sempre o tempo aproveitando,
andai na luz,
andai na luz.

3- Filhos da luz, em santidade e paz
vós precisais andar,
pedindo auxílio certo e eficaz,
pois tendes de lutar
contra inimigos arrojados.
Estai, então, bem preparados,
estai, então, bem preparados,
vivendo em luz,
vivendo em luz.

4- Filhos da luz, quando afinal voltar
o vosso bom Senhor,
bendito o servo que ele então achar
servindo-o com amor.
Pois, com prazer no céu entrando,
os salvos cantam exaltando,
os salvos cantam exaltando,
ao Deus de luz,
ao Deus de luz.

Ao que é digno de receber a glória,
ao que é digno de receber o louvor.
Ao que é digno de receber a glória,
ao que é digno de receber o louvor.

Levantemos nossas mãos e adoremos.
A Jesus, Cordeiro de Glória.
Exaltemos sua incomparável majestade,
ao que vive pra sempre,
ao grande Eu Sou. A Jesus!

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...

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,

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

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

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...

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

O meu Deus é maior que os meus problemas,
eu não temerei, com Jesus eu vou além, ainda
que a figueira não floresça e não haja frutos na
videira,eu não temerei, não, pois sei que para além
das nuvens  o sol não deixou de brilhar só por que
a terra escureceu.

A minha vida está em Deus,
eu sei que tudo posso em Deus,
é Ele que me fortalece.

Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou
para a rocha mais alta que eu.
Eu sei pra onde vou, como águia vou,
nas alturas sou filho de Deus

O meu Deus sabe tudo que eu preciso
pra sentir a paz
dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça
e não haja o brilho das estrelas,
eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens
o sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu.

1. Escuto a voz do bom Jesus:
"Segue-me, vem, segue-me.
Guiar-te-ei à eterna luz;
segue-me, vem, segue-me.
Por ti eu toda lei cumpri;
por ti o amargo fel bebi;
por ti a morte já sofri;
segue-me, vem, segue-me."

2. "Liberto dos pecados teus,
segue-me, vem, segue-me.
Levar-te-ei aos altos céus;
segue-me, vem, segue-me.
Oh, quantas vezes te chamei
e tu quebraste a minha lei,
mas teus pecados perdoei!
Segue-me, vem, segue-me."

3. "Em mim tu podes descansar;
segue-me, vem, segue-me.
Vem teus cuidados me entregar;
segue-me, vem, segue-me.
Eu sou teu Deus, teu Salvador;
eu te amo muito, ó pecador;
Oh, deixa todo o teu temor!
Segue-me, vem, segue-me."

4. "Sim, meu Jesus, te seguirei;
seguirei, sim, seguirei;
Por ti eu tudo deixarei;
deixarei, sim, deixarei;
Sem ti sou fraco e sem valor,
sem ti não posso andar, Senhor;
Mas cheio, então, do teu vigor,
seguirei, sim, seguirei."


