Informativo
ANIVERSARIANTES: 28 - Camylla

Menezes Pereira, Patrícia Monteiro
Martins Santos; 29- Josineide Carvalho de
Sousa dos Anjos; 30- Pedro Henrique Monteiro
Bulhões; 31- Paulo José Soares de Souza; 01Guilherme 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.
Casam ento: 30- Erisvaldo e Josineide,
Franquisnei e Gláucia. 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!

MANANCIAL 2015: Já está à disposição
para ser adquirido. Maiores informações com
a irmã Rosiléia.

FÉRIAS PR. WASHINGTON: no mês de
janeiro/15, o Pr. Washington Luiz estará de
férias. As ministrações dos domingos manhã
e noite serão feitas pelo Pr. Aldo Gléria e nas
quartas-feiras por Elias Vicente.

CULTO DE ANO NOVO: convidamos a
família PIBS pra o culto dia 31/12/14,
quarta-feira, às 22h30. Será o último culto
do ano e naquele dia, levantaremos uma
oferta especial para o Projeto Gabu.

Zacarias 14
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

MINISTÉRIO DOS ESPORTES:
convida casados e solteiros para uma
confraternização de futebol que será dia
31/12, às 14h45, no Toni Matos na quadra
01.Levar R$10.00, todos estão
convidados.

MINISTÉRIO DE COMUNICAÇÕES :
convoca todos os irmãos que queiram
trabalhar em nosso ministério, na parte de
informática (projeção e transmissão) e na
gravação das comunicações. Em 2015
teremos treinamento para todos que
tiverem interesse; mais informações,
procurar a equipe de comunicações.

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

147
148
149 e 150
1
2
3
4

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

31:1-7
31:8-9
31:10-31
1:1-6
1:7-9
1:10-19
1:20-23

Escala de Serviços
No Próximo Domingo, 04/01

¨Assessoria Culto:
Jefferson G. e Caio Guedes.
¨Assessoria EBD:
Maristela.
¨Berçário 1:
Dinalva
¨Culto Infantil 4 a 7: Márcia e Betânia
Carol e Mariana.
¨Culto Infantil 1 a 3: Não haverá aula.
¨Diáconos:
Joaquim e Aúrea.
¨Informática:
Camylla, Helio Flor e Mayara.
¨Introdução:
Bethania. e Sebastião Calacia.
¨Motoristas:
Queomides e Sinval Lima.
¨Recepção:
Olinda Machado. e Valmi.
¨Segurança:
Alessandro, Ismeraldo
Marivam.

Paulo Lôbo e Nelson
Edina Gadelha.
Neuzanira.
Não haverá aula.
Não haverá aula.
Deraldo André e Eufrosina.
Claudio, Valdivino e Norton.
Magali Souza e Ana Freitas.
Samuel M. e Elias V.
Nadir V. e Maria Clara M.
Paulo Lôbo, Adalberto Alves,
Antonia Cruz e Francisco C.

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.

80% r e a l i za d o
01 a 21/12
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PASTORAL
E me alargue as fronteiras

Jabes queria causar maior impacto com a ação de Deus em sua vida, quando
orou pedindo que o Senhor alargasse as suas fronteiras. A oração foi feita num momento
atípico, pois estava vislumbrando as divisões das terras e era uma oportunidade
tremenda para recomeçar. No entanto, no pedido de Jabes tinha mais que um desejo de
possuir terras.
Uma oportunidade para recomeçar é o que milhares de pessoas esperam ter
na vida. Os desejos são os mais diversos possíveis e até impossíveis. Há pessoas que
querem recomeçar o casamento ou a vida profissional ou escolar ou relacionamentos
que foram rompidos ou projetos pessoais ou o relacionamento íntimo com Deus.
As pessoas querem recomeçar uma nova vida acreditando que nesse
recomeço, podem encontrar a felicidade. A Bíblia tem exemplos extraordinários de
pessoas que tiveram semelhantes sentimentos e foram restauradas e recomeçaram a
vida e o trabalho de forma gloriosa.
As origens de Jabes foram contadas entre aqueles que experimentaram viver
longe de suas terras, em sofrimento, na caminhada da terra prometida. Canaã era o
sonho de todos e esse homem vislumbra viver ali. Por isso, fez um pedido ao Senhor
Deus e conta-nos a Bíblia que ele foi bem sucedido, pois Deus lhe respondeu.
O pedido de Jabes foi aprofundado de sentimento espiritual. Deseja revelar a
glória do Pai, através da ação divina, em feitos na sua vida. Ao pedir: “amplie os meus
termos”, ele queria maior influência, maior responsabilidade e muito mais oportunidades
para deixar uma marca para o Deus de Israel.
Podemos fazer a mesma oração, sem medo e sem restrição! Podemos pedir a
Deus que amplie os nossos termos sobre a nossa família, sobre o nosso ministério,
sobre os nossos estudos, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos relacionamentos e
tudo o mais em que desejamos as bênçãos de Deus.
“E me alargues as fronteiras...”
Nada de novo nesse pedido. Porém, através dele entregamos diante de Deus:
a oportunidade que desejamos para recomeçar exercendo mais influência espiritual e
positiva; respondendo com maior determinação à nossa responsabilidade; aproveitado
bem cada oportunidade para tornamos o nome de Cristo conhecido.
Que seja assim.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - DEZEMBRO 2014

0%

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

teremos culto infantil no domingo, 28/12
e 04/01/15.

Apocalipse 19
Apocalipse 20
Apocalipse 21
Apocalipse 22
Mateus 1 e 2
Mateus 3:1-6
Mateus 3:7-4:11

Neste Domingo, 28/12

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

CULTO INFANTIL: atenção, pais, não

Leitura Bíblica da Semana
29-Segunda
30-Terça
31-Quarta
01-Quinta
02-Sexta
03-Sábado
04-Domingo

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

100 %
do orçado

Sobradinho, 28 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

“Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados,
pudéssemos viver para a justiça; pelas suas feridas fostes sarados.” (I Pe. 2.24)

Oração de Intercessão
Canto Congregacional
Momento de Oração
Leitura Bíblica
TODOS:

“Bem Mais que Tudo” “Digno é o Senhor”
Hb 9:28; Rm 3:25; Ef 2:13

Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos,
aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação dos que
esperam por ele.

DIRIGENTE: A quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu
sangue, para demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os
pecados anteriormente cometidos;

TODOS:

Processional
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação
Prelúdio

“O Poder do Sangue - 89 CC”
“Adoro o Cristo Vivo - 136 HCC”
Lucas 22:19-20

“Tomando o pão e tendo dado graças, partiu-o e o entregou a eles, dizendo: Isto é o meu corpo
dado em favor de vós; fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o
cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, derramado em favor de vós.”

Mensagem
“A Ceia do Senhor”
Celebração da Ceia
Canto Congregacaional

Pr. Washington Luiz da Silva
“Com Vinho e Pão”

No nome forte de Jesus nos reunimos
aquecidos por sua luz, por meio do Senhor,
unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão.

Oração de Intercessão
Canto Congregacional
Oração
Participação Musical
Leitura Bíblica

“Pai de Amor”
Visitantes, Bens e Vidas
Naiara Farias
2 Cr 20:20

“E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa; e, ao saírem, Jeosafá pôs-se em
pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém: crede no Senhor vosso Deus, e
estareis seguros; crede nos seus profetas, e prosperareis;”

Momento de Intercessão
1. Pela vida espiritual de cada crente.
2. Que aprouve a Deus abençoar a cada família.
3. Que Deus dispense as bênçãos sobre o nosso futuro.

Canto Congregacional
“O Meu Prazer” “Aleluia, Hosana” “Te Louvarei”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil
(Crianças de 04 a 07 anos)
Participação Musical
Naiara Farias
Recitativo Bíblico
I Crônicas 4:10
“Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares, e ampliares os meus termos,
e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido! E Deus lhe
concedeu o que lhe tinha pedido.”

Mensagem “Senhor, amplie os meus termos!” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Cogregacional
“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.

Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar;
No perdão que tenho em Ti aprendo a perdoar.
Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo.
Ressurreto e nosso irmão, o Rei da Terra e céus é
nosso anfitrião; com vinho e pão nós celebramos comunhão.

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.

Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar,
Cristo está presente aqui neste celebrar e logo vamos nos reunir,
no grande encontro preparado que há de vir na glória do Senhor,
em todo esplendor com vinho e pão celebraremos comunhão.

Oração
Poslúdio

Ministério de Comunicação
Instrumental

“Não deis ouvidos a Ezequias; porque assim diz o rei da Assíria: fazei a paz comigo e vinde a
mim; e assim coma cada um da sua videira, da sua figueira, e beba cada um da água da sua
cisterna;” (Isaías 36:16)

Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, viestes para perto pelo
sangue de Cristo...

Dedicação de dízimos e ofertas
Oração
Canto Congregacional
Texto Bíblico

Instrumental

Instrumental

Oração
Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h

“Bem Mais quer Tudo”
Por amor, sua vida entregou.
Meu Senhor, humilhado foi.
Como a flor machucada no jardim.
Morreu por mim, pensou em mim.
Me amou.

Bem mais que as forças. Poder e reis.
Que a natureza e tudo que se fez.
Bem mais que tudo, criado por tuas mãos.
Deus, Tu és o Início, Meio e Fim.
Bem mais que os mares.
Bem mais que o sol
e as maravilhas que o mundo conheceu.
E as riquezas e tesouros desta Terra.
Incomparável és pra mim.

Meu Jesus amoroso Tu és,
meu Jesus amoroso Tu és.
Minh'alma já limpaste
e o Espírito enviaste.
Meu Jesus amoroso Tu és.

Santo Espírito Consolador,
Santo Espírito Consolador.
Tu nos santificas
em nós sempre habitas.
Santo Espírito Consolador.

“O meu Prazer”

“Digno é o Senhor”
Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou.
Sacrifício de amor, que me comprou,
Ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos,
graças eu te dou, ó meu Senhor!
Lavou minha mente e coração,
me deu perdão, restaurou-me a comunhão.

Digno é o Senhor, sobre o trono está.
Soberano criador, vou sempre te adorar.
Elevo minhas mãos, ao Cristo que venceu.
Cordeiro de Deus morreu por mim.
mas ressuscitou, digno é o Senhor.

Pelos cravos em tuas mãos,
graças eu te dou, ó meu Senhor!
Lavou minha mente e coração,
me deu perdão,
restaurou-me a comunhão.

“O Poder do Sangue - 89 CC”
1- Do teu pecado te queres livrar?
Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Almejas tu do maligno escapar?
Seu sangue tem este poder.

2- Queres com tua vaidade acabar?
Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Vícios, paixões, queres tu dominar?
Seu sangue tem este poder.

Há poder, sim, força sem igual,
Só no sangue de Jesus;
Há poder, sim, prova-o, pecador,
Oh, aceita o dom de Jesus!
4- Queres entrar no serviço real?
Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Queres também ser um servo leal?
Terás no seu sangue o poder.

3- Teu coração queres purificar?
Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Todas as manchas te pode tirar;
Seu sangue tem este poder.

“Adoro o Cristo Vivo - 136 HCC”
1. Adoro o Cristo vivo, presente junto a mim.
Se os homens o rejeitam, eu creio mesmo assim.
Eu posso a glória eterna em tudo contemplar.
Jesus, nas horas tristes, vem me ajudar.

2. Em tudo que me cerca eu vejo o seu amor.
E se estiver cansado, eu não terei temor.
Eu sei que me orienta no forte vendaval;
me livra a sua graça de todo mal.

“Pai de Amor”
Pai de amor gosto tanto de Ti,
Pai de amor gosto tanto de Ti.
Te amo, te quero
e prostrado, te adoro.
Pai de amor gosto tanto de Ti.

Jesus, Jesus agora vivo está.
Comigo vai em meu viver; jamais me deixará.
Jesus, Jesus meus erros perdoou.
Eu sei que vive o Redentor.
Jesus Ressuscitou.

3. Ó crente, seja alegre; louvores venha dar
a Cristo, o Rei Eterno. É tempo de cantar!
Pois quem procura o Mestre encontrará também
amor, consolo, vida e todo bem.

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...

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

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,

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...

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

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

“Aleluia, Hosana”
Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus,
soberano, Rei dos reis, na cruz venceu a morte e o pecado destruiu;
com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou.
Aleluia, Hosana. Glórias ao Cordeiro. Nós Te adoramos
e a Ti celebramos com ações de graça, danças e alegria,
pois convém louvar-Te, ó, Senhor. (2x)
Das trevas trouxe-nos pra Tua luz. Para contigo reinar.
Livre acesso nós temos ao pai, por Teu sangue, ó Jesus.

“Te Louvarei”
Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há,
que me render e te adorar.
Tudo que há em mim, quero te ofertar, mais ainda é pouco, eu sei,
se comparado ao que ganhei.
Não sou apenas servo, teu amigo me tornei
Te louvarei, não importam as circunstâncias,
adorarei Somente a Ti, Jesus.

“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.

