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CULTO DE NATAL: o Culto de natal
será realizado no dia 25/12/2014, quin-
ta-feira, às19h45. Atenção: não tere-
mos o culto de oração na quarta feira
dia 24.

ÁGAPE DE NATAL: o Ministério da
Comunhão informa que o Ágape de Na-
tal ocorrerá no dia 20/12/14. Pede aos
irmãos que priorizem essa data e não
marquem eventos pessoais.

REUNIÃO DO CONSELHO: o Pr.
Washington convoca o conselho para a
última reunião de 2014, dia 19/12 às 20h,
no 3º piso.

QUARTA - FEIRA: o próximo culto de
quarta será realizado na quadra quando
realizaremos a queima dos pedidos de
oração acumulados. Participe!

ANIVERSARIANTES:14- Clesson Kleber
Rodrigues de Oliveira; 18- Guilherme Monteiro
Gomes; 20- Mariana Sousa Sobral; Casamento:
15- Elisaldo Menezes e Marlucia Farias; 16-  Josi
e Wellington; 19- Daiana Sobral e Paulo Morgan,
Valmi e Nadir. Parabéns!

DÍZIMO: louvamos a Deus pela provisão
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!

MANACIAL 2015:  Já está à disposição para
ser adquirido. Com a irmã Rosiléia.

OFERTA DE GRATIDÃO: no culto, dia 31/
12/14, levantaremos uma oferta de gratidão e
vamos dedicá-la ao Projeto Gabu.

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 14/12 No Próximo Domingo, 21/12 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.

¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil  4 a 7:

¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Informática:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Recepção:
¨Segurança:

Silval lima e Valmi Vieira.
Andreia Santos.
Letícia
Karina e Rute
Elisa e Vanessa.
Rejaine, Fabíola e Mariana.
Adalberto e Norma Maria.
Joseane, Helio Flor e Emília.
Silvio E. e Elias Monteiro.
Israel B. e Silval Lima.
Sebastião C. e Josi Sobral.
Queomides, Wellington S.
e Didier Max.

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.

• 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

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!

Sobradinho, 14  de  Dezembro de 2014.
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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)

A Palavra de Deus

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

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

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

Apocalipse 5
Apocalipse 6
Apocalipse 7
Apocalipse 8
Apocalipse 9
Apocalipse 10
Apocalipse 11

Salmo 133
Salmo 134
Salmo 135
Salmo 136
Salmo 137
Salmo 138
Salmo 139

Provérbios 29:26-27
Provérbios 30: 1 - 4
Provérbios 30:5-6
Provérbios 30:7-9
Provérbios 30:10
Provérbios 30:11-14
Provérbios 30:15-16

As pessoas que querem saber a verdade sobre Deus, sobre o ser humano,
sobre a vida e a morte, sobre a salvação, sobre as questões presentes e futuras, sobre
o temido juízo final e todos os outros assuntos, vão encontrá-los na Bíblia.

O salmista disse: “A verdade é a essência da tua palavra”. A Palavra de Deus
é verdadeira e sobre ela o próprio Senhor Jesus disse: “Santificai-os na verdade; a tua
palavra é a verdade”. E disse mais: “Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras
jamais passarão”.

A Bíblia convence a pessoa não somente a crer em Cristo, mas também a
ajustar a vida aos padrões da vida de Deus. É a Bíblia o único instrumento que nos
impulsiona a mantermos um testemunho que convença.

Em Cristo, o Deus invisível se revelou e a Bíblia a nos fez conhecê-lo. “Deus
estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo”. E diz mais: “o deus deste século
cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do
evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus”.

A Carta aos Hebreus começa dizendo: “Deus falou no passado e fala no
presente através de seu Filho”. É a Bíblia revelando o Filho de Deus. Ela diz que Ele
nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e vive eternamente, e o próprio Senhor Jesus
testemunha de si mesmo: “Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao
Pai, senão por mim”.

A Bíblia apresenta a salvação. “E em nenhum outro há salvação; porque
debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser
salvos” e Deus tem colocado o nome de seu Filho ao alcance de todos: “Em verdade,
em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida”.

A Bíblia é poder: “Em contraste com o que reina no mundo, a Bíblia é inesgotável,
inextinguível e geradora de vida. O sistema mortal do mundo não pode atingi-la, não
consegue anular sua validez, deteriorar sua realidade ou demolir sua verdade” (John
MacArthur Jr).

De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

Daniel Ferreira e Clesson.
Karina Mondianne.
Neuzanira.
Edna e Sarah,
Tânia Lobo e Alice.
Rejaine,Madalena e Viviane.
Maria Consuelo e Deraldo.
Claudio, Valdivino e Norton.
Peterson G. e Matheus M.
Paulo Lobo e Elias Vicente.
Tania Souza e Valmi Vieira.
Elisaldo, João B, Andre Aguiar
e Marcelo.



Processional                                                                               Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação                                                     Ministério de Comunicação
Prelúdio                                                                                     Instrumental

Oração de Intercessão
Canto Congregacional                                                       “Vem de ti, Senhor”
Oração                                                                         Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical                                                                      Alex Lima
Leitura  Bíblica                                                               I Pe 1.22-25; Tg 1.18

Momento de Intercessão

Canto Congregacional                                  “Vem, esta é a hora da adoração”
‘’Te agradeço” “Deus do impossível”

Oração de Dedicação ao Culto Infantil                 (Crianças de 04 a 07 anos)
Participação Musical                                                Alex Lima & Silvia Letice
Recitativo Bíblico                                                                          Amós 8.11

Mensagem             “O valor da Palavra de Deus” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Cogregacional                                                                  “Tua Palavra”
Oração
Poslúdio                                                                                     Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19hManhã - 10h25min

Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental

Oração de Intercessão
Canto Congregacional                        “Por estas razões” “Deus é fiel”
Momento de Oração

Participação Musical                                                                 Aramis Motta
Oração de Consagração
Leitura  Bíblica  Hb 4.12; II Tm 3.16-17; Hb 12.1-2

Dedicação de dízimos e ofertas                          “Crer e Observar -465 HCC”
Oração
Mensagem                                                                               Pr. Aldo Gléria
Canto Congregacional    “A lei do Senhor - 138 CC”
Oração
Poslúdio Instrumental

“Semeai para vós em justiça, colhei segundo a misericórdia; lavrai o campo alqueivado; porque é
tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós” (Oséias 10.12).

1. Pelo zelo e comprometimento cristão com a Palavra.
2. Apresentar gratidão a Deus pela Bíblia em nossas mãos.
3. Interceder para que os lares se abram para receber a Bíblia.

Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer
espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de
juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do
coração.

Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para
repreender, para corrigir, para instruir em justiça;

Para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente preparado para
toda boa obra.

Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de
testemunhas, deixemos todo embaraço, e o pecado que tão de perto nos
rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta,

Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo
gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e
está assentado à direita do trono de Deus.

TODOS:

MULHERES:

HOMENS:

DIRIGENTE:

TODOS:

“Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois
gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir

os pensamentos e intenções do coração”. (Hebreus 4.12)”.

1. Por vidas santas, puras e obedientes à Palavra de Deus.
2. Por um amor fraternal de acordo com a vontade de Deus.
3. Para que os cristãos sejam santos e irrepreensíveis pela Palavra.

“Estão chegando os dias, declara o SENHOR, o Soberano, em que enviarei fome a toda esta terra;
não fome de comida nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do SENHOR”.

DIRIGENTE:

TODOS:

DIRIGENTE:

MULHERES:

Segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade,
para que fôssemos como que primícias das suas criaturas.

Porque: Toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva.
Secou-se a erva, e caiu a sua flor;mas a palavra do Senhor permanece para
sempre. E esta é a palavra que vos foi evangelizada.

Tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela
palavra de Deus, a qual vive e permanece.

Já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva
ao amor fraternal não fingido, de coração amai-vos ardentemente uns aos
outros,



“Vem de ti, Senhor”

“Vem, esta é a hora da adoração”

“Te agradeço”

“Deus do impossível”

“Tua Palavra”

“Por estas razões”

“Deus é fiel”

“Crer e Observar -465 HCC”

“A lei do Senhor - 138 CC”

Noite - 19hManhã - 10h25min

Por teu grande amor
Por tua vida em mim
Pelo teu perdão
Graça que é sem fim

E por isso te louvo. E por isso te adoro
E por isso eu vivo para falar do teu amor

Por tuas mãos que curam
Esperança aqui
Pelo dom da paz
Pela fé em ti

Deus é fiel, é fiel
Acima de todas as coisas eu sei,
Eu sei que meu Deus é fiel.

E encherá de alegria os meus lábios
E o meu coração de louvor.
Assim, vou descansar, sim, eu vou
confiar no seu grande e imenso
amor.

As vezes eu posso passar
Uma noite inteira a chorar
Mas sei que meu Deus, logo pela manhã,
Fará novamente o sol brilhar.

Em meio aos muitos problemas,
Em meio as lutas sem fim,
Por entre muitos dilemas
Que se apresentam pra mim.

1- Em Jesus confiar,  suas leis observar,
é trilhar um caminho de paz. Satisfeitos,
guardar o que ele ordenar alegria perene
nos traz.

Crer e observar tudo quanto
ordenar; o fiel obedece ao que

Cristo mandar.

2- Ao andarmos com  Deus,
recebemos dos céus direção e
conforto sem par. Nem tristeza, nem
dor, nem a prova maior poderão
nossa fé abalar.

3- Inefável prazer é Jesus conhecer, e
ser crente zeloso e leal.Sua voz sempre
ouvir, suas ordens cumprir, é ter bênção
constante e real.

4- Resolutos, Senhor, e com todo
fervor, os teus passos queremos
seguir, teus preceitos guardar, o
teu nome exaltar, sempre a tua
presença sentir.

1- Sábia justa, santa e pura
É a lei do meu Senhor,
Que corrige a vida impura
Do perdido pecador.
Do Senhor o ensinamento
Nela tão perfeito está;
É tão cheia de preceitos
E conselhos santos dá!

2- Do Senhor os bons conselhos
Justos e benignos são;
Neles vejo, quais espelhos,
Quanto é mau meu coração.
Mais que o sol,
resplandecentes,
Os preceitos do Senhor
Iluminam nossas mentes
Com divino resplendor.

Não tenho palavra 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.

Vem, esta é a hora da adoração, vem, dar a Ele teu coração.
Vem, assim como estás para adorar, vem, assim como estás diante do pai.

Vem.
Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará.

Mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá.

Quando tudo diz que não,
sua voz me encoraja a prosseguir.
Quando tudo diz que não,
ou parece que o mar não vai se abrir,
sei que não estou só
e o que dizes sobre mim não pode se frustrar.
Vem em meu favor e cumpre em mim teu querer.

O Deus do impossível não desistiu de mim,
sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O
Deus do impossível não desistiu de mim, sua
destra me sustenta e me faz prevalecer.
O Deus do impossível. O Deus do impossí-
vel.

Eu te agradeço, Deus
Por se lembrar de mim, e pelo teu favor
E o que me faz crescer
Eu vivo pela fé, e não vacilo
Eu não paro, eu não desisto
Eu sou de Deus, eu sou de Cristo

Eu te agradeço, Deus
Que no deserto não me deixou morrer
E nem desanimar
E como aquela mãe, que não desiste
você não se esqueceu, você insiste

A honra, a glória, a força
O louvor a Deus
E o levantar das minhas mãos
É pra dizer que te pertenço, Deus

Você mudou a minha história
E fez o que ninguém podia imaginar
Você acreditou e isso é tudo
Só vivo pra você
Não sou do mundo, não

Quero fazer valer tua palavra em mim,
pra que o doente tenha onde se curar.
Quero fazer valer tua palavra em mim,
pra que o mundo saiba que Tu és Senhor,
Tu és Senhor, Tu és Senhor, Jesus.
Pois em meio a Tua palavra se fizeram
os céus
e o brilho do sol se fez reinar em meio
às trevas.

Tua palavra é luz para o meu caminho.
Tua palavra é lâmpada para os meus pés.(2x)

E Teu amor é como a doce água
que vem a mim como em meio à um deserto.
Como um orvalho que desce em plena terra
seca. E dela faz surgir verdes pastos. (2x)


