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CULTO DE NATAL: o Culto de natal

Conceição Santana Canezin, Altamir de
Holanda Lopes; 09- Kátia K. Vieira dos
Santos Lins, Matheus Rios 10- Caio Pedro
Anselmo Guedes; 11- Catarina Naves
Nogueira, Enilda de Oliveira Pinto; 12Érika Helena Soares Perez,Marcia
Timm,Maria Leandro de Aguiar
Casamento: 11- Danielle de Lima e Sinval
de Lima, Marilza de Almeida e Ariovaldo
Gonçalves, Silvia Sousa e Reinaldo
Fonseca; 12- Valdivino e Olinda.
Parabéns!

será realizado no dia 25/12/2014,
quinta-feira, às19h45. Atenção: não
teremos o culto de oração na quarta feira dia 24.

DÍZIMO: louvamos a Deus pela provisão

de dezembro, teremos duas Reuniões
do CPC. A 1ª será na quinta-feira, dia
11/12 às 20h. a 2ª será na sexta-feira,
dia 19/12 às 20h.

para o sustento do trabalho e pela fiel
participação dos irmãos em cumprirem a
palavra: “Trazei todos os dízimos à casa
do tesouro.” Todo primeiro domingo
vamos consagrar nossos dízimos ao
Senhor, entregando-os como primícias
dos nossos compromissos. Participe!

Comunhão informa que o Ágape de
Natal ocorrerá no dia 20/12/14. Pede
aos irmãos que priorizem essa data
e não marquem eventos pessoais.
REUNIÃO DO CONSELHO: no mês

DIA DA BÍBLIA: no próximo dia 14/

12/2014, teremos o culto comerativo
ao dia da Bíblia. Orador: Pr. Aldo Gléria

Leitura Bíblica da Semana
Oséias 4:1-5:15
Oséias 6:1-9:17
Oséias 10:1-14:9
Joel 1:1-3:21
Amós 1:1-3:15
Amós 4:1 - 9:15
Obadias 1:1-21

2 João 1:1-13
3 João 1:1-15
Judas 1:1-25
Apocalipse 1:1-20
Apocalipse 2:1-17
Apocalipse 3
Apocalipse 4

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

125:1-5
126:1-6
127:1-5
128:1-6
129:1-8
130 e 131
132

Provérbios 29:9-11
Provérbios 29:12-14
Provérbios 29:15-17
Provérbios 29:18
Provérbios 29:19-20
Provérbios 29:21 - 23
Provérbios 29:24 - 25

Escala de Serviços
Neste Domingo, 07/12

No Próximo Domingo, 14/12

¨Assessoria Culto: Wellington Sobral e Alessandro C. Silval lima e Valmi Vieira.
¨Assessoria EBD: Edina Gadelha.
Andreia Santos.
¨Berçário 1:
Robertina.
Letícia
¨Culto Infantil 4 a 7:Tânia e Mariana,
Karina e Rute
Edi e Maria Clara.
Elisa e Vanessa.
¨Culto Infantil 1 a 3: Rejaine,Fernanda e Barbara. Rejaine, Fabíola e Mariana.
¨Diáconos:
Catarina e Queomides.
Adalberto e Norma Maria.
¨Informática:
Daniel, Valdivino, Camylla.
Joseane, Helio Flor e Emília.
¨Introdução:
Valdivino e Maria Valdinar.
Silvio E. e Elias Monteiro.
¨Motoristas:
Elias Vicente e Samuel M.
Israel B. e Silval Lima.
¨Recepção:
Moacir F. e Valmi Vieira.
Sebastião C. e Josi Sobral.
¨Segurança:
Sebastião Calácia, Ariovaldo Queomides, Wellington S.
e Nelson.
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

CONTA BRB: Deposite o seu dízimo e sua oferta na agência 0107, C/C 107.613.570-3.
Não esqueça de entregar o comprovante bancário identificando as contribuições.
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - NOVEMBRO 2014
96% r e a l i za d o

0%

01 a 30/11

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

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

ÁGAPE DE NATAL: o Ministério da

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!
08-Segunda
09-Terça
10-Quarta
11-Quinta
12-Sexta
13-Sábado
14-Domingo

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

100 %
do orçado

Boletim Dominical

EDITORIAL

Ano XXXIII - Nº48

Até aqui...
De onde saímos e onde estamos representa um tempo decorrido, de décadas que
marcaram as vidas de muitas pessoas e no presente momento, as nossas vidas. É impossível
não viver uma história tão linda, desde a gestação da capital do Brasil. Chegamos até aqui,
mas não concluímos a nossa missão! Qual é a nossa missão?
Muitos fazem essa pergunta que “parece” tão difícil! Veja bem! Entender nosso
relacionamento com Deus e como devemos vivenciá-lo fará toda a diferença no exercício
de nossa missão.
No momento tão atípico, reflexivo, de emoções fortes pela igreja, é prudente que
identifiquemos o alvo que perseguimos; quais os processos que trabalhamos para atingilo; quais razões que justificam o nosso serviço e como fazemos tudo isso. Isso responde
os critérios da nossa missão.
Até aqui, temos sido levados a pensar que o relacionamento é o maior valor na
missão. Que ser cristão não é uma religião é um relacionamento! E que somente o nosso
relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, o seu Filho, pode levar-nos a cumprir
a nossa missão, aos cinquenta e cinco anos de existência.
Até aqui, temos sido persuadidos a estabelecer relacionamentos íntegros com
pessoas não crentes, a verbalizar a nossa fé no salvador e Senhor, a promover encontros
dessas pessoas com o evangelho. Ate aqui, somos levados à alegria de pertencer a grande
congregação – Eu sou PIBS. Agora temos sido levados a fazer parte de um pequeno
grupo.
Até aqui, somos encorajados a buscar aperfeiçoamento de modo prático, a ter
vida santa, a vivermos pela fé; servir em um dos ministérios da igreja; fazer parte da EBD,
dos cultos de oração. Somos ensinados a ser mordomos de Cristo, a ter consciência de
que tudo pertence a Deus.
Até aqui, vivemos um aprendizado consistente e daqui para frente podemos
cumprir a nossa missão com esmero, coragem, determinação, convicção da plena vontade
de Deus quando nos diz:
“Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto ide, fazei discípulos de
todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinandoos a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. (Mt 28.16-20).
Que seja assim!
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

Sobradinho, 07 de Dezembro de 2014.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min
Processional

Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação

Ministério de Comunicação

Prelúdio
Instrumental
“Tributai ao SENHOR, seres angelicais, tributai glória e força ao SENHOR. Tributai ao
SENHOR a glória devida ao seu nome; adorai o SENHOR na beleza da santidade.”
(Salmo 29.1-2)
Oração de Intercessão
Canto Congregacional

“Grande Senhor” “Se não for pra te Adorar”

Momento de Gratidão
1. Pelo despertamento da igreja.
2. Pela comunhão da PIBS.
3. Gratidão pelas conquistas.
Participação Musical
Dedicação de dízimos e ofertas

Coro Masculino
“No Serviço do meu Rei - 491 HCC”

Oração de Consagração
Leitura Bíblica

Salmo 29.3-11

DIRIGENTE: Ouve-se a voz do SENHOR sobre as águas; o Deus da glória troveja; o SENHOR
está sobre as muitas águas. A voz do SENHOR é poderosa; a voz do SENHOR é
cheia de majestade.

TODOS:

A voz do SENHOR quebra os cedros; sim, o SENHOR despedaça os cedros do
Líbano. A voz do SENHOR lança chamas de fogo. A voz do SENHOR faz tremer
o deserto; o SENHOR faz tremer o deserto de Cades.

MULHERES: A voz do SENHOR derruba os carvalhos e desnuda as florestas; e no seu templo
todos dizem: Glória!

TODOS:

O SENHOR está entronizado sobre o dilúvio; o SENHOR se assenta como rei,
para sempre. o SENHOR dá força ao seu povo; o SENHOR abençoa seu povo com
paz.

Participação Musical

Coro Masculino

Oração
Mensagem
Canto Congregacional
Oração
Poslúdio

Pr. Rogerio Moreira
“Como agradecer a Jesus? - 422 HCC”
Instrumental

Processional
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação

Noite - 19h

Instrumental
Ministério de Comunicação

Prelúdio
Instrumental
“Mas agora vou para ti; e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria
completa em si mesmos”. (João 17.13)
Oração de Intercessão
Canto Congregacional
Oração
Participação Musical

“Eu me alegro Ti”
Visitantes, Bens e Vidas
Coro Feminino

Leitura Bíblica
João 17.11, 17,19-26
Pai
santo,
guarda-os
no
teu
nome,
o
qual
me
deste,
para que eles sejam
DIRIGENTE:
um, assim como nós. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na
TODOS:
verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua
palavra hão de crer em mim;
CORO FEMININO: Para que todos sejam um; assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que
também eles sejam um em nós; para que o mundo creia que tu me enviaste.
E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos
um; eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de
que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amaste a eles, assim como
me amaste a mim.
Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço; conheceram
TODOS:
que tu me enviaste;
:
MULHERES Pai, desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me tens
dado, para verem a minha glória, a qual me deste; pois que me amaste antes
da fundação do mundo.
E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lho farei conhecer ainda; para que haja
TODOS:
neles aquele amor com que me amaste, e também eu neles esteja.
Momento de Intercessão
1. Para que vivamos a alegria em Cristo.
3.
Para que alcancemos a
2. Para que busquemos a santificação.
plena unidade
DIRIGENTE:

Recitativo Bíblico

I Crônicas 29.14

Consagração de dízimo e ofertas
Canto Congregacional
Oração de Dedicação ao Culto Infantil
Participação Musical
Recitativo Bíblico
Mensagem
Oração
Poslúdio

“Plenos em Unidade”

“Por estas razões”
“Quebrantado”; ” Diante da Cruz”
(Crianças de 04 a 07 anos)
Coro Feminino
João 17.23
Pr. Washington Luiz da Silva
Instrumental

Noite - 19h

Manhã - 10h25min
“Grande Senhor”
Das alturas do céu, do profundo mar.
Dos limites da terra, louvamos-te.
Com todo o coração, todo povo e nação
Todos num só clamor, louvando o Senhor

Por toda a eternidade
Tu serás coroado com louvor!
Teu nome é exaltado,
Sempre magnificado com louvor.
Grande Senhor!

“Eu me alegro Ti”
Não há outro a quem eu ame.
A Ti bendirei pra sempre.
Tu és tudo o que eu anseio.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:
Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

“Se não For pra te Adorar”
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.

“Por estas Razões”
Por teu grande amor
Por tua vida em mim
Pelo teu perdão
Graça que é sem fim

Por tuas mãos que curam
Esperança aqui
Pelo dom da paz
Pela fé em ti
E por isso te louvo
E por isso te adoro
E por isso eu vivo para falar do teu amor

“No serviço do meu Rei - 344 HCC”
1- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
satisfeito, abençoado;
proclamando do meu Rei a salvação,
no serviço do meu Rei.

3- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
jubiloso, consagrado.
Ao seu lado desafio todo mal,
no serviço do meu Rei.

2- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
4- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
obediente, corajoso;
vitorioso, decidido.
na tristeza ou na alegria sei sorrir,
Quanto tenho, no serviço gastarei,
no serviço do meu Rei.
no serviço do meu Rei.
No serviço do meu Rei
minha vida empregarei.
Gozo, paz, felicidade
tem quem serve a meu bom Rei.
“Como agradecer a Jesus? - 422 HCC”
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.

“Quebrantado”
Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou.
Pela cruz me chamou.
Do seu sofrer participar, da sua obra vou
Gentilmente me atraiu
cantar.
e eu, sem palavras, me aproximo,
O meu Salvador na cruz mostrou
quebrantado por seu amor.
o amor do Pai, o Justo Deus.
Imerecida vida, de graça recebi.
Por sua cruz da morte me livrou.
Trouxe-me a vida. Eu estava condenado,
mas agora pela cruz eu fui reconciliado.

Impressionante é o seu amor.
Me redimiu e me mostrou o quanto é
fiel.

“Diante da Cruz”
Oh! Deus, me sondas, conheces-me.
Mesmo quando falho, eu sei, me amas.
Estás presente a me cercar.
Em todo tempo, eu sei, me amas

Tu és meu guia, meu protetor.
Tua mão me firma.
Eu sei, me amas.

Prostro-me diante da cruz,
vejo o sangue de Jesus.
Nunca houve amor assim.
Sobre a morte já venceu,
Sua glória o céu encheu
Nada irá me separar.

O véu rasgou.
O caminho abriu.
Tudo consumado está.
E quando tudo se acabar,
estarei seguro,
pois sei, me amas.

