Informativo
CULTO DE NATAL: Atenção - não
faremos o Culto de Oração, dia 24.
convidamos a todos para a celebração de Natal dia 25/12/2014, quinta-feira, às19h45.

ANIVERSARIANTES: 21- Mi guel
Rodrigues Moreira Motta; 22- Ana
Freitas Bezerra, Lucas de Lima Sousa
Bezerra, Roberta Gomes da Silva,
Selvina Maria da Conceição; 25- Paulo
de Tarso da Silva Bezerra; 27- Deraldo
An dr é do Na sci m ent o, Fer n an do
Bulh ões Desi dér i o; 28- Ca m yl l a
Menezes Pereira, Patrícia Monteiro
Martins Santos; Casamento: 22Salvadora e Samuel; 23- Alessandro e
Elaine. 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!

OFERTA DE GRATIDÃO: no culto,
dia 31/12/14, levantaremos uma oferta
de gratidão e vamos dedicá-la ao Projeto Gabu.
CONVIDAMOS:TODA AIGREJA e toda
sua família para participar do culto do dia
25, aqui em nossa Igreja, onde o coro estará realizando a cantata 'FAZ BRILHAR!".
O culto, deste dia Especial, começará as
19:45h.VENHAM E CONVIDEM OS
SEUS AMIGOS. "O MUNDO PRECISA
CONHECERAVERDADEIRAHISTÓRIA
DO NATAL !"

Leitura Bíblica da Semana
Zacarias 1 e 2
Zacarias 3 e 4
Zacarias 5 e 6
Zacarias 7 e 8
Isaías 9:6-7 e Lucas 2:8-20
Zacarias 9
Zacarias 12 e 13

Apocalipse 12
Apocalipse 13
Apocalipse 14
Apocalipse 15
Apocalipse 16
Apocalipse 17
Apocalipse 18

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

140
141
142
143
144
145
146

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

30:17
30:18-20
30:21-23
30:24-28
30:29-31
30:32
30:33

Escala de Serviços
Neste Domingo, 21/12
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 7:

Daniel Ferreira e Clesson.
Karina Mondianne.
Neuzanira.
Edna e Sarah,
Tânia Lobo e Alice.
¨Culto Infantil 1 a 3: Rejaine,Madalena e Viviane.
¨Diáconos:
Maria Consuelo e Deraldo.
¨Informática:
Claudio, Valdivino e Norton.
¨Introdução:
Peterson G. e Matheus M.
¨Motoristas:
Paulo Lobo e Elias Vicente.
¨Recepção:
Tania Souza e Valmi Vieira.
¨Segurança:
Elisaldo, João B, Andre Aguiar
e Marcelo.

No Próximo Domingo, 28/12
Jefferson Gomes e Caio Guedes.
Maristela.
Dinalva
Márcia e Betânia
Carol e Mariana.
Fernanda, André e Débora.
Joaquim e Aúrea.
Camylla, Helio Flor e Mayara.
Bethania. e Sebastião Calacia.
Queomides e Sinval Lima.
Olinda Machado. e Valmi.
Alessandro, Ismeraldo
Marivam e luiz Bueno.

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
pibsobradinho@gmail.com
Site: www.pibsobradinho.org.br

E-mail:

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.

0%

01 a 14/12

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

Boletim Dominical

EDITORIAL

Ano XXXIII - Nº50

Reta Final!
É surpreendente como o tempo passa tão rápido. Parece que é o tempo que
corre, porém, as horas correm no compasso, a terra gira na sua velocidade de rotação
e ficamos com a impressão de que é o tempo que corre. Na verdade, o tempo não corre,
somos nós que corremos! As vinte quatro horas do dia não são mais suficientes para
realizamos todos os nossos compromissos, por isso, não temos tempo para ver o
tempo passar.
Nessa incontida velocidade com que avançamos no tempo, ficamos surpresos
ao percebermos que chegamos à reta final de mais um ano. Olhando pelo retrovisor de
nossas vidas, passamos a fazer uma autoanálise, colocando em julgamento muitas de
nossas ações e possivelmente, o nosso relatório vai indicar que no ano decorrido eu
poderia ter feito mais.
Em 2014 eu poderia tem feito mais do que existir. nós poderíamos ter vivido,
ter ouvido, cooperado mais, me comunicado melhor, ter investido, ter feito diferença,
ter repartido, doado, ter me comprometido com Jesus, ter perdoado e esquecido as
mágoas. Eu poderia ter servido, ajudado, me reconciliado, ter crido, transmitido a
palavra e não fiz!
Bom que a oportunidade está sendo renovada. A que passou não tem mais
chance! Então, o único lugar para se começar é onde você está. Comece com o que
você tem. Não subestime e nem negligencie o que você pode fazer. Faça o que você
pode, use o que você tem em suas mãos, exatamente no lugar onde você está.
Essa reta final para 2014 pode ser o inicio de uma nova vida para você. Então
faça mais do que encorajar as pessoas, inspire-as a uma relevante maturidade espiritual.
Faça mais do que adicionar gorduras, valores, bens materiais, multiplique levando
outra pessoa a Cristo. Faça mais do que refletir, seja um intercessor pela salvação de
sua família e pessoas do seu relacionamento.
Você não pode saber do que é capaz até que experimente. Edward Hail disse:
“Não posso fazer tudo; no entanto, posso fazer alguma coisa; e, porque não posso
fazer tudo, não me recusarei a fazer alguma coisa que posso”. Então comece, a
oportunidade está lançada!
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - DEZEMBRO 2014
62% r e a l i za d o

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

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

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!
22-Segunda
23-Terça
24-Quarta
25-Quinta
26-Sexta
27-Sábado
28-Domingo

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

100 %
do orçado

Sobradinho, 21 de Dezembro de 2014.

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação
Prelúdio

Instrumental
Ministério de Comunicação
Instrumental

“Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós
somos um;” (Jo 17.22)
Canto Congregacional
Momento de Oração

1.
2.
3.

“Mais que uma voz” “Jesus, essência do louvor”

Pela unidade dos membros da PIBS.
Pela comunhão dos santos.
Pela santidade do povo de Deus.

Leitura Bíblica

TODOS:

Salmo 133

Como é bom e agradável os irmãos viverem em união!

DIRIGENTE: É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba, a
barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes;
TODOS:

como o orvalho do Hermom, que desce sobre os montes de Sião.
Ali o SENHOR ordena a bênção e a vida para sempre.

Dedicação de dízimos e ofertas
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

“Salvador Bendito - 340 HCC”

1-Cobre-me com Tuas mãos.
Com poder vem me esconder,
Senhor.

“Descansarei”

2- Minha alma está segura em Ti.
Sabe bem que em Cristo firme
está.

Se o trovão e o mar se erguendo vêm, sobre a tempestade eu voarei.
Sobre as águas Tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus!
Poslúdio

Instrumental
Ministério de Comunicação
Instrumental

“ Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e
para dar a vida em resgate de muitos.” (Marcos 10.45).
Oração de Intercessão
Canto Congregacional
Oração
Participação Musical
Momento de Intercessão

1.
2.
3.

“Cantarei teu amor”
Visitantes, Bens e Vidas
Marília Cardoso

Agradecer a Deus por enviar Jesus Cristo como salvador ao mundo
Orar pelas pessoas que precisam de receber Jesus.
Interceder pela mensagem a ser pregada.

Canto Cogregacional “Amor maior” “Por estas razões” “Poder do teu amor”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil
(Crianças de 04 a 07 anos)
Participação Musical
Marília Cardoso
Leitura Bíblica
Lucas 18.35-43

DIRIGENTE: Ora, quando ele ia chegando a Jericó, estava um cego sentado junto
do caminho, mendigando. Este, pois, ouvindo passar a multidão,
perguntou que era aquilo.
MULHERES: Disseram-lhe que Jesus, o nazareno, ia passando. Então ele se pôs a
clamar, dizendo: Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim!

1. Ministério de Finanças
a.
Parecer do Exame de Contas.
b.
Indicação – Comissão auxiliar de Exame de Contas
2. Outros assuntos
3. Parecer da Comissão de Membros.
Leitura e aprovação da Ata
ENCERRAMENTO
Cântico

Processional
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação
Prelúdio

Instrumental

HOMENS: E os que iam à frente repreendiam-no, para que se calasse; ele,
porém, clamava ainda mais
:
TODOS:

Filho de Davi tem compaixão de mim! Parou, pois, Jesus, e mandou
que lho trouxessem.

DIRIGENTE: Tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que te faça?
Respondeu ele: Senhor, que eu veja.
TODOS:

Disse-lhe Jesus: Vê; a tua fé te salvou. Imediatamente recuperou a
vista, e o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo
isso, dava louvores a Deus.

Mensagem
“Jesus está passando”
Canto Cogregacional
Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Doce nome”
Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h

“Mais que uma voz”

“Cantarei teu amor”

Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer,
pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser.
Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida.
Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor,
minha vida é pra teu louvor.
Meu Deus, meu Senhor, Minha vida é pra teu louvor.

Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por
mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar.
Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas
mãos. Teu amor me alcança e me faz louvar-te.

Quero adorar-te com minha alma,
És o meu Salvador, a essência do meu louvor.
Perdão, Senhor é o que mais quero,
És o meu Redentor e a essência do meu louvor.
Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais.
Pobre, fraco sou, mais o que tenho é teu, Minha vida dou.
Dar-te-ei mais que uma canção, pois a música em si,
Não é o que queres de mim.
Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração.

“Salvador Bendito - 340 HCC”
1- Salvador bendito; terno e bom Senhor,
só em Ti confio, grande Salvador.
Sobre a cruz morreste para me salvar,
tudo padeceste para me livrar.

2- Só em Ti confio; grande é teu amor.
Nunca desprezaste um só pecador.
Todo o que contrito já te procurou
pela tua graça salvação achou.

Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor,
só em Ti confio, grande Salvador.
3- Sim, em Ti confio; Salvador fiel.
Nunca abandonaste o teu Israel.
Tua excelsa graça nunca faltará.
O que em Ti confia não perecerá.

4- Sempre em Ti confio; grande é teu
poder. Tu os inimigos podes bem
vencer. Salvo e bem seguro leva-me,
Senhor, sempre protegido pelo teu
amor.

“Descansarei”
1-Cobre-me com Tuas mãos.
Com poder vem me esconder,
Senhor.

2- Minha alma está segura em Ti.
Sabe bem que em Cristo firme está.

Se o trovão e o mar se erguendo vêm, sobre a tempestade eu voarei.
Sobre as águas Tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus!

teu
teu
teu
teu

amor
amor
amor
amor

pra
pra
pra
pra

sempre!
sempre!
sempre!
sempre!

Meu coração exulta, com alegria eu canto.
Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria.

“Jesus, essência do louvor”
Quando o som se vai tudo se desfaz, eu me achego a Ti,
Para dar-te, ó Deus, algo de valor, que alegre a Ti,
Dar-te-ei mais que uma canção, pois a música em si, não é o que queres de mim.
Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração.

Cantarei
Cantarei
Cantarei
Cantarei

“Amor maior”
Tua Santidade é grande, teu amor imensurável.
Tuas palavras, dentro em mim, me fazem ver que eu sou teu. (2x)
Te adorarei, te bendirei, és para mim Amor maior, és para mim amor melhor. (2x)
Em teus braços eu me aconchego Tua doce voz me leva a descansar.
Tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. (2x)
Amor maior não há. Amor melhor não há (4x)

“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

“Poder do teu amor”
Senhor, eis-me aqui,
Vem transformar meu ser,
No fluir da graça que encontrei em Ti.
Senhor, descobri
Que as fraquezas que há em mim
Podem ser vencidas no poder do Teu amor.

Face a face quero ver-te, meu Senhor,
E conhecer o Amor que habita em mim.
Vem renovar minha mente em Teu querer,
Meus dias viverei no poder do Teu amor.

Junto a Ti, Teu amor me envolve. Atrai-me para ao Teu lado estar.
Espero em Ti e subo como águia, Nas asas do Espírito contigo voarei,
No poder do Teu amor.

“Doce nome”
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.

