Informativo
ANIVERSARIANTES: 05- Leonídia Francisca
do Carmo; 06- Maria Salvadora Mendes
Guedes, Maria Valdinar Conceição da Cruz;
07- Fernando Naves Lôbo; 08- Flávia da Costa
Brants de Alencar; 11- Ádila Rodrigues Braga.
Casamento: 09- Jário Monteiro e Tahity Souza.
Parabéns!

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

quartas-feiras serão conduzidos pelo Sem.
Martins. Os cultos dos domingos serão
ministrados pelo Pr. Mateus Chaveiro.

janeiro e fevereiro teremos classe única.
VIAGEM A GUINÉ-BISSAU: os irmãos

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.

interessados na viagem missionária a Guiné-

OBJETOS ESQUECIDOS: pedimos aos
irmãos que esqueceram algum objeto na igreja
procurar a secretaria para retirá-los.

ALTAR: atenção, Juventude! No próximo

Bissau, em Janeiro/2015, entrar em contato
com o Pr. Washington Luiz. São 10 inscrições,
somente para os membros da PIBS.

sábado, dia 11/01, às 20h, teremos o nosso
altar. Participe!

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!

Leitura Bíblica da Semana
06-Segunda
07-Terça
08-Quarta
09-Quinta
10-Sexta
11-Sábado
12-Domingo

Gênesis 13:5-15-21
Gênesis 16:1-18-19
Gênesis 18:19:38
Gênesis 20:1-22:24
Gênesis 23:1-24:51
Gênesis 24:52-26:16
Gênesis 26:17-27:46

Mateus 5:27-48
Mateus 6:1-24
Mateus 6:25-7:14
Mateus 7:15-29
Mateus 8:1-17
Mateus 8:18-34
Mateus 9:1-17

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

6:1-10
7:1-17
8:1-9
9:1-12
9:13-20
10:1-15
10:16-18

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

1:29-33
2:1-5
2:6-15
2:16-22
3:1-6
3:7-8
3:9-10

Escala de Serviços
Neste Domingo, 05/12
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Informática:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Operador de Áudio:
¨Recepção:
¨Segurança:

No Próximo Domingo, 12/01

Daniel F. e Sinval.
Andreia Santos.
Marilza.
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.

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

Elias Vicente e as mensagens pelo irmão Elizeu

EBD - CLASSE ÚNICA: nos meses de
MANANCIAL 2014: Adquira já o seu. Mais
informações com a irmã Rosiléia.

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

CULTOS DE JANEIRO: os cultos das

Wellington S. e Valmi Vieira.
Karina Mondianne.
Ana Freitas.
Patrícia, Fernanda e Anna Paula.
Deraldo André e Maria Consuelo.
Valdivino, Camylla e Ricardo.
Magali S. e Paulo de Tarso.
Alessandro e Nelson dos Santos.
Álisson.
Sebastião C. e Ana Freitas.
Queomides, Wellington S.
e Didier Max.

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

Boletim

Dominical

 PASTORAL

Ano XXXIII - Nº 01

O ano que passou
As nossas atividades são tão envolventes que não damos por conta de que
estamos em um novo ano. Porém, o ano que passou ainda nos motiva a felicitarmos o
ano que recebemos, bem como, nos envolve na expectativa do que será esse novo ano.
Essa sensação de iniciarmos tudo outra vez, nos leva a pensar em parâmetros, de base
bíblica, para vivê-lo no decorrer dos seus 365 dias e chegarmos ao final dele,
vitoriosamente. Como podemos fazer isso?
Obedecendo às ordens do Senhor. Ele disse: “se vós permanecerdes na minha
palavra, verdadeiramente sois meus discípulos”. Uma característica do crente é saber
como ser obediente ao Senhor, segui-lo e imitá-lo. Somos ardorosos em pregar a palavra,
mas não é só isso que devemos fazer. O Senhor nos manda obedecê-la. Devemos abrir a
Bíblia e aplicar o seu ensino em nossa vida diariamente.
Dependendo completamente de Deus. “Os que esperam no Senhor renovarão
as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não
se fatigam”. Esperar no Senhor é renovar as energias e os recursos da alma. Depender é
saber esperar, sem desfalecer; esperar, mesmo sem razões humanas para esperar. Depender
é o segredo de vidas construídas do nada.
Depender de Deus nos abre os reservatórios do céu e faz derramar sobre nós
bênçãos que nos trarão ainda maior abundância. Dependa do Senhor e Ele fará prosperar
a sua vida. “Espera no SENHOR, anima-te e ele fortalecerá o teu coração; espera, pois,
no SENHOR”. Aprendamos a depender de Deus.
Voltemos a ser um lugar de refrigério. Os moradores de Sobradinho precisam
da PIBS como um lugar de refrigério. Jesus ao ordenar a Grande Comissão, disse:
“enquanto vocês estão indo”: façam discípulos; batizem os discípulos, ensinem-lhes a
serem obedientes a tudo que ensinei. Anuncie as boas novas aos pobres; preguem
libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Ponha a palavra de liberdade
diante dos oprimidos e anunciem-lhes que o novo ano é ano aceitável ao Senhor.
O ano que passou, acabou! O novo ano é a oportunidade para agirmos diferente
do que fomos. Aproveitemos para obedecer às ordens do Senhor. Para dependermos
completamente de Deus. Para sermos um lugar de refrigério na cidade.
De seu pastor e amigo
Pr. Washington L. Silva
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Sobradinho, 05 de janeiro de 2014.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min

Processional

Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação

Ministério de Comunicação

Prelúdio

Instrumental

“Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento, para conhecermos aquele
que é verdadeiro; e estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o
verdadeiro Deus e a vida eterna.” (I João 5:20)

Oração de Intercessão pelo culto
Cânticos

“Ó Jesus, Eu Te Amo” HCC 79 e “O Nome de Jesus”

Leitura Bíblica

I João 5:1,5-12

DIRIGENTE: Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus; e todo aquele que ama
o que o gerou, ama também o que dele é nascido.
TODOS:

Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é
aquele que veio pela água e pelo sangue, isto é, Jesus Cristo; não só pela água, mas
pela água e pelo sangue.

JUVENTUDE: E o Espírito é o que dá testemunho, pois o Espírito é a verdade.
DIRIGENTE: Pois os que dão testemunho são três: o Espírito, a água e o sangue; e os três
concordam entre si.
MULHERES: Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é este: ele deu
testemunho do seu Filho.
TODOS:

E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu
Filho.Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não tem a vida.

Momento de Oração
1. Por proteção sobre nossas vidas para 2014.
2. Por socorro divino para vivermos a vida cristã.
3. Por submissão ao Soberano Senhor.

Participação Musical
Recitativo Bíblico

Alex Lima André
Malaquias 3:10

“Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa e provai-me
nisto, diz o Senhor dos exércitos e vede se não abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vós
tantas bênçãos, que não conseguireis guardá-las.

Consagração de Dízimos e Ofertas
Texto Bíblico

“Trazei à casa do Tesouro” HCC 244
Judas 4

“Porque se introduziram furtivamente certos homens, que já desde há muito estavam destinados para este
juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso
único Soberano e Senhor, Jesus Cristo.”
Mensagem
“Salvos para viver a Nova Vida”
Pr. Washington Luiz da Silva

Celebração da Ceia
Hino Congregacional

“Cantarei ao Meu Salvador” HCC 66

Oração
Poslúdio

Instrumental

Processional
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação
Prelúdio

Noite - 19h

Instrumental
Ministério de Comunicação
Instrumental

“Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele
crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” (João 3:16)

Oração de Intercessão pelo culto
Cântico
“Alegrar-me-ei” “Centro da Tua Vontade” e “Quero Te Louvar”
Oração
Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical
Momento de Intercessão
1. Agradecer a Jesus pela salvação.
2. Pedir que seja sobre nós a graça de Deus.
3. Pedir que pessoas aceitem a salvação de Deus.

Participação Musical
Leitura Bíblica

Jo 1:14,16; Rm 3:24; Ef 1:4,5,7; Ef 2:8

DIRIGENTE:E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade; e vimos a sua
glória, como a glória do unigênito do Pai.
TODOS:

Pois todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça sendo justificados
gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus.

MULHERES:Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo..., e nos predestinou
para sermos filhos por adoção..., em quem temos a redenção pelo seu sangue, a
remissão dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça.
TODOS:

Porque pela graça sois salvos, por meio da fé e isto não vem de vós é dom de Deus.

Consagração de Dízimos e Ofertas
Texto Bíblico

“A Deus Demos Glória” HCC 228
Tito 2:11

“Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens.”

Mensagem “Apresentar as bênçãos de Deus ao Próximo” Pr. Washington Luiz da Silva
Hino Congregacional
“Deixa o Salvador Te Ajudar” HCC 262
1- Já andaste, só, em tristezas?
Já choraste nas trevas da solidão,
com o som do silêncio a cercar-te,
sem saber o caminho a seguir?
Deixa o Salvador, com seu amor, te ajudar, te guiar;
deixa o Salvador, com seu amor, te ajudar, te guiar;
oh abre teu coração, aceita o seu perdão;
deixa o Salvador, com seu amor, te salvar!

Oração
Poslúdio

2- Por viveres dias vazios,
não sabendo o futuro que enfrentarás,
tu precisas da segurança,
do conforto que só Cristo dá.
3- Pelo Santo Espírito viverás,
sua plena paz desfrutarás;
entrega a ele teus amanhãs;
ao teu lado pra sempre ele irá.

Instrumental

Manhã - 10h25min
“Ó Jesus, Eu Te Amo” HCC 79
1- Ó Jesus, eu te amo!
2- Ó Jesus, eu te louvo!
3- Ó Jesus, te agradeço!
Ó Jesus, eu te amo.
Ó Jesus, eu te louvo,
Ó Jesus, te agradeço,
pois aqui presente estás, pois aqui presente estás,
pois aqui presente estás,
com bondade, graça e paz. com bondade, graça e paz. com bondade, graça e paz.
Ó Jesus, eu te amo!
Ó Jesus, eu te louvo!
Ó Jesus, eu te agradeço!
Eu te amo!
Eu te louvo!
te agradeço!
“O Nome de Jesus”
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.
“Trazei à Casa do Tesouro” HCC 244
1- Oh, trazei à casa do tesouro,
2- Quando minha fé vacila e falha,
dízimos e ofertas com amor!
tudo se escurece ao meu redor;
Consagrai-vos como bons mordomos,
com ternura meu Senhor me ampara;
desfrutando as divinais promessas.
pelo seu amor então prossigo.
Sim, provai-o,
confiantes, dedicai-vos já ao Senhor,
Que grandes bênçãos
sobre vós derramará.

3- Eu lhe dediquei a minha vida,
todos os talentos, tempo e bens.
Com mil bênçãos ele me sustenta;
nele achei perdão e paz perenes.

“Cantarei ao Meu Salvador” HCC 66
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.

Noite - 19h
“Alegrar-me-ei”
Alegrar-me-ei, alegrar-me-ei, alegrar-me, alegrar-me, alegrar-me-ei. (2x)
no Senhor.
Pois tem me dado razão pra viver. Viver é Cristo e o morrer é lucro.
É o privilégio de amar e servir, mesmo que isto envolva dor e sofrimento.
Alegrar-me-ei!
Pois tem me dado razão pra entender que Ele me ampara em qualquer momento.
Sua Palavra me faz compreender que em meio às provas provo o seu sustento.
Alegrar-me-ei!

“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.

“Quero Te Louvar”
Mesmo imperfeito como sou quero abrir meu coração
e te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor.
Mesmo sabendo quem eu sou cuidas de mim com o teu amor.
Com tua paz enches meu ser, com teu perdão renova-me.
Sei que tu estás aqui há uma expressão de amor.
Sinto tua presença em mim. Quero te louvar.

“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.

