Informativo
ANIVERSARIANTES: 01-Fernanda Ribeiro
da Silva Teles, Joézer Rocha da Silva, Rodrigo
Augusto do Nascimento; 02- Sueli de Fátima
Lima Santos, Júlia Ferreira Sobral; 04- Zuleide
Bezerra de Souza; 06- José Adelmo Ramos
Calado; 07- Elias dos Santos Oliveira, Francisco
das Chagas Souza, Alice Naves Lôbo;
Casamento: 01- Amilcar e Luzamira; 02- Edna
e José Luciano, Maria de Fátima e Pr. José
Jeremias.

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

ACAMPAMENTO 4X1: já estão abertas
as inscrições para o Acampamento 4x1 da
MCA, JCA, MR e AM .Interessadas procurar a irmã Rosiléia.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

convoca todos os irmãos que queiram
trabalhar em nosso ministério, na parte de
informática (projeção e transmissão) e na
gravação das comunicações.Teremos
treinamento para todos que tiverem
interesse; mais informações, procurar a
equipe de comunicações.
MINISTRO DE MÚSICA: durante os
dias 02 a 11/02, o MM Renan Hart estará
participando do Congresso dos Músicos
da AMBB e 95 ª Assembléia da CBB.
Estará responsável pelo ministério a irmã
Jane Farias.

Leitura Bíblica da Semana
Êxodo 15:19-17:7
Êxodo 17:8-19:15
Êxodo 19:16-21:21
Êxodo 21:22-23:13
Êxodo 23:14-25:40
Êxodo 26:1-27:21
Êxodo 28:1-43

Mateus 22:1-33
Mateus 22:34-23:12
Mateus 23:13-39
Mateus 24:1-28
Mateus 24:29-51
Mateus 25:1-30
Mateus 25:31-26:16

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

27:1-6
27:7-14
28:1-9
29:1-11
30:1-12
31:1-8
31:9-18

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

6:20-26
6:27-35
7:1-5
7:6-23
7:24-27
8:1-11
8:12-14

Neste Domingo, 01/02

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

Daniel F. e Clesson.
Edina Gadelha.
Neuzanira.
Marinalva e
Samuel.
Viviane, Rejaine, Mada.
Edson F. e Raimunda.
Mayara, Valdivino e Camylla.
Olinda M. e Peterson.
Samuel M. e Elias V.
Gleslia e Tânia Souza.
Marcos Gomes, Hudson Teles
e Ricardo Valverde.

Boletim Dominical

EDITORIAL

Ano XXXIV - Nº05

A CRUZ
“Você que destrói o templo e o reedifica em três dias, salve-se!
Desça da cruz, se é Filho de Deus!”(Mateus 27:40)
A cruz para algumas culturas era objeto de vergonha. É um dos símbolos
humanos mais antigos e é usado por diversas religiões. Em algumas culturas representa
o sofrimento, dor e angústia. No entanto a cruz é associada aos cristãos no segundo
século e a escolha da cruz como símbolo do cristianismo foi algo extraordinário. Um
dos teólogos mais importantes do nosso século sugere que o símbolo do cristianismo
poderia ser “a manjedoura – simbolizando a encarnação; a carpintaria – que comunica
a dignidade do trabalho manual; ou a toalha – símbolo do serviço humilde. No entanto
esses símbolos foram ignorados em favor da cruz.”
Vamos encontrar vários versículos no Novo Testamento que narram o
sofrimento de Cristo na cruz, demonstrando o seu amor por nós. Cristo sofreu e
morreu para nos levar a Deus e perdoar os nossos pecados de uma vez por todas (Mc
8:31). Mas o que mais nos conforta e nos trás alegria é saber que a cruz simboliza a
nossa vitória. “O que parecia derrota do bem frente ao mal foi antes a derrota do mal
pelo bem. A vitória ali o próprio Jesus estava conquistando. A vítima era o vitorioso e
a cruz ainda é o trono de onde ele governa o mundo” (John Stott).
A poesia do hino “Inabalável” tem uma das mais belas mensagens sobre a cruz:

Escala de Serviços
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 7:

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

MINISTÉRIO DE COMUNICAÇÕES :

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!
02-Segunda
03-Terça
04-Quarta
05-Quinta
06-Sexta
07-Sábado
08-Domingo

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

DIÁCONOS: reunião com todos os
diáconos hoje às 18h, aqui na PIBS.

No Próximo Domingo, 08/02

ATIVIDADES REGULARES

Jefferson G. e Caio Guedes.
Andreia Santos.
Letícia.
Patrícia e
Joel.
André, Ana, e Débora A.
Deraldo e Maria Alves.
Joseane, Claudio e Hélio.
Paulo José e Welida.
Paulo Lôbo e Sinval.
Josi Sobral e Nadir Vieira.
José Carlos, Israel e
Jefther.

• 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.

A cruz ainda firme está; Aleluia! Aleluia!
E para sempre ficará. Aleluia! Aleluia!
Pois o inferno trabalhou,
Satanás rancor mostrou,
Mas ninguém a derribou!
Aleluia pela cruz!
A cruz para os cristãos simboliza a vitória, a conquista, o triunfo e a superação.
“e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público,
triunfando sobre eles na cruz.” (Colossenses 2.15). Paulo descreve como os poderes
do mal cercaram Jesus e se concentraram ao seu redor na cruz. Cristo triunfou e
venceu a morte!
“Sim, eu amo a mensagem da cruz; suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu
também minha cruz ‘té por uma coroa trocar.” (George Bennard, 1913)
Bom domingo!
MM Renan Guedes Hart

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - JANEIRO DE 2015
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Sobradinho, 01 de fevereiro de 2015.

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Prelúdio

Instrumental
Instrumental

“Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês
seja completa.” (João 15:11)

Oração de Intercessão
Canto Congregacional
Momento de Intercessão

“Seja Adorado” “Bem mais que Tudo”

1. Agradecer ao Senhor por ser a nossa fonte de alegria.
2. Para que sejamos alegres em qualquer situação.
3. Para que tenhamos um coração alegre.

Participação Musical
Leitura Bíblica

Processional
Saudações e Boas Vindas
Prelúdio

Instrumental

“Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas
as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas.” (Apocalipse 4:11)

Oração de Intercessão
Canto Congregacional
Oração
Participação Musical
Momento de Intercessão

“Agnus Dei”
Visitantes, Bens e Vidas
Alex Lima

1. Para que possamos permanecer firmes na verdade de Cristo.
2. Para que possamos caminhar confiando no poder de Deus.
3. Para que sempre lembremos com alegria o que Deus fez por nós.

Graziela Vogado
Salmo 43

Instrumental

DIRIGENTE: Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel; livra-me
dos homens traidores e perversos. Pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me
rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo?

Canto Congregacional “Seja Adorado” “Cantarei Teu Amor” “Aclame ao Senhor”
Oração de Louvor
Leitura Bíblica
Sl 114:1,2,9; 98:2,5-9

MULHERES: Envia a tua luz e a tua verdade; elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao
lugar onde habitas.

DIRIGENTE: Bendito seja o Senhor, a minha Rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os
meus dedos para a batalha.

HOMENS:

Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te
louvarei, ó Deus, meu Deus.

TODOS:

TODOS:

Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada
dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus! Pois ainda o louvarei; ele é o meu
Salvador e o meu Deus.

MULHERES: Cantarei uma nova canção a ti, ó Deus; tocarei para ti a lira de dez cordas.

Dedicação de dízimos e ofertas

“Agora Estou Contente - 319 HCC”

Oração
Mensagem
“Completa Alegria”
Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Cogregacional
“Eu Alegre vou na sua Luz - 323 HCC”
1- Perdido andei, na escuridão,
mas Cristo me encontrou
e com a luz do seu amor
as trevas dissipou.

2- No caso de escurecer
de nuvens todo o céu,
Jesus, bendito Salvador,
é luz que rasga o véu.

Eu alegre vou na sua luz,
pois Jesus agora me conduz.
Desde que me achou da morte me livrou.
Ando sempre alegre, Cristo me salvou.
3- Andando estou na luz de Deus,
4- E face a face então verei
que doce comunhão!
Jesus, o Salvador,
Prossigo sempre com vigor,
o qual a sua vida deu
deixando o mundo vão.
por mim, um pecador.

Oração
Poslúdio

HOMENS:

Instrumental

Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador,
é o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele subjuga a mim os povos.

Cantem ao Senhor um novo cântico, pois ele fez coisas maravilhosas; a sua mão
direita e o seu braço santo lhe deram a vitória!

DIRIGENTE: Ofereçam música ao Senhor com a harpa, com a harpa e ao som de canções, com
cornetas e ao som da trombeta; exultem diante do Senhor, o Rei! Ressoe o mar e tudo
o que nele existe, o mundo e os seus habitantes!
TODOS:

Batam palmas os rios, e juntos, cantem de alegria os montes; cantem diante do
Senhor, porque ele vem, vem julgar a terra; julgará o mundo com justiça e os povos,
com retidão.

Dedicação de dízimos e ofertas
Oração de Dedicação ao Culto Infantil
Participação Musical
Texto Bíblico

“Por Estas Razões”
(Crianças de 04 a 07 anos)
Alex Lima
Salmos 126:3

“Sim, o SENHOR fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres.”

Mensagem
“A Razão da Nossa Alegria”
Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional
“Ouvi Contar a História de Jesus - 499 HCC”
Oração
Poslúdio
Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h

“Seja Adorado”
Sua face é como um leão.
Seus olhos como chama de fogo.
Seus pés reluzentes.
Suas mãos poderosas.
Bendito é o Cordeiro de Deus. (bis)

“Agnus Dei”

Seja adorado Aquele que está entre nós.
Adorado no Seu santo monte.
Seja adorado o Cristo, o Filho de Deus.
Para sempre e sempre amém,
pelos séculos dos séculos amém.
Santo é o Senhor. (bis)
Aleluia.

“Bem Mais que Tudo”
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.

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

Aleluia, aleluia,
poderoso é o Senhor nosso Deus.
Aleluia, aleluia,
poderoso é o Senhor nosso Deus.
Aleluia.

“Seja Adorado”
Sua face é como um leão.
Seus olhos como chama de fogo.
Seus pés reluzentes.
Suas mãos poderosas.
Bendito é o Cordeiro de Deus. (bis)

2- Do mundo as honras para mim
perderam seu valor.
Já tenho a paz divina, enfim,
servindo ao meu Senhor.
E mais feliz, então, serei
ao ver a glória do meu Rei.
3- Até que esteja lá no céu,
aonde Cristo entrou
e veja a face já sem véu
de quem me resgatou,
desejo só aqui viver
de um modo que lhe dê prazer.

Vivo feliz com Cristo,
ele me satisfaz.
Com esse amor do Redentor
agora estou contente.

“Eu Alegre vou na Sua Luz - 323 HCC”
1- Perdido andei, na escuridão,
mas Cristo me encontrou
e com a luz do seu amor
as trevas dissipou.

2- No caso de escurecer
de nuvens todo o céu,
Jesus, bendito Salvador,
é luz que rasga o véu.
Eu alegre vou na sua luz,
pois Jesus agora me conduz.
Desde que me achou da morte me livrou.
Ando sempre alegre, Cristo me salvou.

3- Andando estou na luz de Deus,
que doce comunhão!
Prossigo sempre com vigor,
deixando o mundo vão.

4- E face a face então verei
Jesus, o Salvador,
o qual a sua vida deu
por mim, um pecador.

Seja adorado Aquele que está entre nós.
Adorado no Seu santo monte.
Seja adorado o Cristo, o Filho de Deus.
Para sempre e sempre amém,
pelos séculos dos séculos amém.
Santo é o Senhor. (bis) Aleluia.

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

Cantarei Teu amor pra sempre! (4x)
Meu coração exulta, de alegria eu canto.
Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a Tua alegria.

“Agora Estou Contente - 319 HCC”
1- Riquezas não preciso ter,
mas sim celeste bem;
nem falsa paz, ou vão prazer,
porquanto o salvo tem
eterna paz no Salvador,
por desfrutar o seu amor.

Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso.
Digno de louvor, digno de louvor.
Tu és Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso.
Digno de louvor, digno de louvor.
Amém.

“Aclame ao Senhor”
Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor.
Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor.
Com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre Te adorarei.
Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder, majestade e louvores ao Rei.
Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome.
Alegre te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre Te amarei.
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim.

“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.

“Ouvi Contar a História de Jesus - 499 HCC”
1- Ouvi contar a história de Jesus, o Rei da glória,
2- Jesus aqui curava; seu poder favor mostrava.
que do céu desceu e aqui viveu porque me quis salvar. Aleijados Cristo fez andar e aos cegos deu visão.
Ouvi do sofrimento que ele padeceu, morrendo.
Clamei a Cristo: "Cura meu espírito em tortura."
Arrependi-me e confiei em Cristo, o Salvador.
Minha alma ele então limpou e deu-me a salvação.
Jesus me dá vitória, vitória completa.
Buscou-me, comprou-me com sangue remidor.
De coração amou-me, da perdição salvou-me.
Vitória me assegurou Jesus, meu Salvador.

3- Ouvi de um lar glorioso que Jesus, meu Rei bondoso,
preparou nos céus, e um dia ali com ele habitarei.
E no celeste coro cantarei a antiga história.
Ao meu Senhor e Salvador pra sempre louvarei.

