Informativo
ANIVERSARIANTES: 04- Lindinalva

Rodrigues Alves, Telma Matos Duarte, Júlia
Miranda Silva, 05- Leonídia Francisca do
Carmo; 06- Maria Valdinar Conceição da Cruz,
Maria Salvadora Mendes Guedes;07Fernando Naves Lôbo; 08- Flávia da Costa
Brans de Alencar. Casamento:09- Jário
Monteiro e Tahity Souza . 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: nesse mês de
janeiro, o Pr. Washington Luiz estará de férias.
As ministrações dos domingos manhã e noite
serão feitas pelo Pr. Aldo Gléria e nas quartasfeiras por Elias Vicente.

CULTO INFANTIL: atenção, pais de
crianças de 1 a 3 anos, não teremos culto
infantil nesse domingo.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

É NOTÍCIA NA PIBS : durante o mês

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.
ESCALA DE MÚSICA: a escala de
música do mês de janeiro está no mural de
avisos da PIBS e você também recebeu
por e-mail. Se você não puder participar
no dia escalado por favor comunique ao
MM Renan Hart para que possamos fazer
as alterações.

Leitura Bíblica da Semana
Gênesis 11 e 12
Gênesis 13:5-15-21
Gênesis 16:1-18-19
Gênesis 18:19:38
Gênesis 20:1-22:24
Gênesis 23:1-24:51
Gênesis 24:52-26:16

Mateus 5:1-26
Mateus 5:27-48
Mateus 6:1-24
Mateus 6:25-7:14
Mateus 7:15-29
Mateus 8:1-17
Mateus 8:18-34

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

5
6:1-10
7:1-17
8:1-9
9:1-12
9:13-20
10:1-15

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

1:24-28
1:29-33
2:1-5
2:6-15
2:16-22
3:1-6
3:7-8

Escala de Serviços
Neste Domingo, 04/01
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 7:

Paulo Lôbo e Nelson.
Edina Gadelha.
Neuzanira.
Marinalva e
Vanessa.
¨Culto Infantil 1 a 3: Não haverá aula.
¨Diáconos:
Deraldo André e Eufrosina.
¨Informática:
Mayara, Valdivino e Camylla.
¨Introdução:
Magali Souza e Ana Freitas.
¨Motoristas:
Alessandro C., Elias V. e Valdivino.
¨Recepção:
Nadir V. e Maria Clara M.
¨Segurança:
Paulo Lôbo, Adalberto Alves,
Antonia Cruz e Francisco C.

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

EBD - CLASSE ÚNICA: no mês de
janeiro
com
o
tema
“Igreja
Multiplicadora.”

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!
05-Segunda
06-Terça
07-Quarta
08-Quinta
09-Sexta
10-Sábado
11-Domingo

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

de janeiro não teremos o É NOTÍCIA NA
PIBS.

No Próximo Domingo, 11/01

ATIVIDADES REGULARES

Sinval e Alex Pinheiro.
Andreia Santos.
Letícia.
Karina e
Ana Elisa.
Rejaine, Ana, Amanda.
Queomides e Evenita.
Joseane, Cláudio e Hélio.
Valdivino M. e Maria Valdinah.
Paulo Lôbo e Alex Pinheiro.
.
Deraldo, Elias M., Alex
Maracaipe e Rafael Herbert.

• 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.

Boletim Dominical

PASTORAL

Ano XXXIV - Nº01

#MULTIPLIQUE

Comemoramos no mês de dezembro desse ano 55 anos da nossa Igreja. Uma
pergunta que ficou em nossos corações durante as celebrações foi o que nós, como
igreja, queremos para os próximos 55 anos? Até aqui, pela graça de Deus foi construída
uma linda história que marcou e continua marcando a vida de muitas pessoas e também
de nossa cidade. Contudo, precisamos ir além e Deus tem nos desafiado a ampliarmos
os nossos termos. É tempo de multiplicar!
Pensando no desafio da ampliação dos nossos termos e da multiplicação da
nossa igreja estudaremos no mês de janeiro Igreja Multiplicadora. Esta é uma visão de
multiplicação intencional baseada em cinco princípios bíblicos de crescimento para a
igreja local com o objetivo de cumprir a Grande Comissão. Todos esses princípios
estão fundamentados na Palavra de Deus e foram extraídos do livro de Atos onde é
apresentado o desenvolvimento crescente e multiplicador da Igreja Primitiva.
A Oração na Igreja primitiva não era apenas eventual e nem casual, mas fazia parte
do estilo de vida da igreja. Eles oravam em todo o tempo sem cessar. Os discípulos
compartilhavam as Boas-Novas em todo o tempo, constituindo relacionamentos
discipuladores, promovendo uma Evangelização Discipuladora. O apóstolo Paulo
durante suas viagens relatadas no livro de Atos sempre focava na capacitação e
Formação de Líderes para que a igreja prosseguisse em seu crescente desenvolvimento
e multiplicação. Ainda a Igreja Primitiva sempre agia com Compaixão e Graça e essas
atitudes a levaram a cair na graça de todo o povo tornando-se relevante e impactando
as pessoas com o Evangelho de Jesus Cristo.
Estes são os princípios que iremos estudar até o fim deste mês. E hoje começaremos
com o Princípio da Oração. Atos 1.14 afirma que na Igreja Primitiva todos os irmãos se
uniram e se dedicaram à oração e essa atitude os levou a experimentarem uma crescente
multiplicação. Dessa forma, quero desafiar a todos os irmãos a se unirem para se
dedicarem a oração para que Deus amplie os nossos termos e traga multiplicação para
nossa Igreja. E que em breves dias possamos juntos celebrar ao Senhor pelas vitórias
procedentes desta atitude.

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - DEZEMBRO 2014

Pr. Aldo Gléria
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Sobradinho, 04 de janeiro de 2015.

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Prelúdio

Instrumental
Instrumental

Processional
Saudações e Boas Vindas
Prelúdio

Instrumental
Instrumental

“Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e
com os irmãos de Jesus.” (Atos 1:14)

“Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a
si próprios.Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor.”
(Romanos 12:10-11)

Oração de Intercessão
Canto Congregacional
Momento de Oração

Oração de Intercessão
Canto Congregacional
Oração
Leitura Bíblica

“Amigo de Deus” “Senhor, Te Quero”

1. Por uma maior porfundidade no relacionamento com Deus.
2. Pelo despertamento dos cristãos para a oração.
3. Pelos momentos de culto da PIBS em 2015.

Leitura Bíblica
TODOS:

DIRIGENTE: Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união!

Sl 62:5; I Pe 5:6; I Cr 29:12

Ó minha alma, espera silenciosa somente em Deus, porque dele vem a minha
esperança.

DIRIGENTE: Humilhai-vos (...) debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte.
TODOS:

1- Oh, riqueza inestimável
és, amado Salvador,
bem maior que o bem da vida
és, meu Deus e meu Senhor!

ama seu próximo tem cumprido a lei.

HOMENS:

Junto a Ti, junto a Ti,
junto a Ti, junto a Ti,
quero andar contigo sempre
na jornada minha aqui.

3- Pelo vale tão sombrio
ou no mais violento mar,
queira tua mão divina
bem seguro me guardar.

4- Quando entrar, no fim da vida,
na feliz Jerusalém,
estarei contigo sempre,
meu Senhor e sumo bem.

Oração
Mensagem
“O princípio da Oração”
Canto Congregacional

Pr. Aldo Gléria Cavalcante
“Poder da Oração”

Eu creio no poder dos joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração.
Eu creio no poder das mãos que se levantam, eu creio no poder da oração.
Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus
Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração
Eu creio no poder da brasa viva no altar incenso misturado a oração.
Quando o anjo oferecer a trombeta vai tocar, Deus vai mover os céus, a terra e o mar.

Instrumental

Pois estes mandamentos: "Não adulterarás", "não matarás", "não furtarás", "não
cobiçarás" e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: "Ame o
seu próximo como a si mesmo". O amor não pratica o mal contra o próximo.

DIRIGENTE: Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Pois nenhum de nós vive apenas para si,
e nenhum de nós morre apenas para si. Portanto, você, por que julga seu irmão? E
por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de
Deus.

“Junto a Ti - 373 HCC”

2- Os confortos deste mundo
não te venho suplicar.
Mesmo em meio ao sofrimento,
eu contigo quero andar.

Oração
Poslúdio

MULHERES: Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que

Na tua mão há força e poder; na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo.

Dedicação de dízimos e ofertas

“Qual o Adorno Desta Vida? - 569 HCC”
Visitantes, Bens e Vidas
Sl 133:1; Rm 13:8-10: 14:7, 10; Sl 133:1

TODOS:

Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união!

Momento de Intercessão
1. Pela comunhão entre os membros da PIBS.
2. Por um amor fraternal de acordo com a vontade de Deus.
3. Para que os cristãos sejam santos e irrepreensíveis.

Canto Congregacional “Vem, Esta é a Hora” “Reina em Mim” “Digno és Glória”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil
(Crianças de 04 a 07 anos)
Recitativo Bíblico
Filipenses 2:3-5
“Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros
superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos
interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus.”

Mensagem
Canto Cogregacional

“Comunhão”

Pr. Aldo Gléria Cavalcante
“Corpo e Família”

Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado,
coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração,
eu declaro a paz de Cristo, te abençôo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.
Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor.
Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade,
expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso,
do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão.

Oração
Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min
“Amigo de Deus”
Não existe nada melhor, do que ser amigo de Deus.
Caminhar seguro na luz, desfrutar do Seu amor.
Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão.
E assim perceber, a grandeza do poder, de Jesus meu Bom Pastor.
Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão
e assim perceber a grandeza do poder
de Jesus meu bom Pastor.
“Senhor, Te Quero”
Eu te busco, te procuro, oh, Deus. No silêncio Tu estás.
Eu te busco, toda hora espero em Ti, revela-te a mim.
Conhecer-te eu quero mais.
Senhor, te quero, quero ouvir tua voz.
Senhor, Te quero mais.
Quero tocar-te, Tua face eu quero ver.
Senhor, Te quero mais.
Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar.
Vou lutando, nada pode me impedir,
eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais.
“Junto a Ti - 373 HCC”
1- Oh, riqueza inestimável
3- Pelo vale tão sombrio
és, amado Salvador,
ou no mais violento mar,
bem maior que o bem da vida
queira tua mão divina
és, meu Deus e meu Senhor!
bem seguro me guardar.
Junto a Ti, junto a Ti,
junto a Ti, junto a Ti,
quero andar contigo sempre
na jornada minha aqui.
2- Os confortos deste mundo
não te venho suplicar.
Mesmo em meio ao sofrimento,
eu contigo quero andar.

4- Quando entrar, no fim da vida,
na feliz Jerusalém,
estarei contigo sempre,
meu Senhor e sumo bem .
“Poder da Oração”

Eu creio no poder dos joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração.
Eu creio no poder das mãos que se levantam, eu creio no poder da oração.
Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus
Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração
Eu creio no poder da brasa viva no altar incenso misturado a oração.
Quando o anjo oferecer a trombeta vai tocar, Deus vai mover os céus, a terra e o mar.

Noite - 19h
“Qual o Adorno Desta Vida? - 569 HCC”
1- Qual o adorno desta vida?
É o amor, é o amor.
Alegria é concedida
pelo amor, pelo amor.
É bondoso, é paciente,
não se torna maldizente,
não se torna maldizente
este meigo amor.

2- Com suspeitas não se alcança 3- Mesmo quando for custoso,
doce amor, doce amor.
nutre amor, nutre amor.
Onde houver desconfiança,
Ao irado e mui furioso
ai do amor, ai do amor!
mostra amor, mostra amor.
Pois mostremos tolerância;
Não te dês por insultado,
muitas vezes a arrogância,
mas responde com agrado,
muitas vezes a arrogância
mas responde com agrado,
murcha e mata o amor.
vence pelo amor.
4- Não te irrites, mas tolera
5- Pois, irmão, ao teu vizinho
com amor, com amor.
mostra amor, mostra amor.
Tudo sofre, tudo espera
O valor não é mesquinho
pelo amor, pelo amor.
deste amor, deste amor.
Desavenças e rancores
O supremo Deus nos ama,
não convém a pecadores,
Cristo para os céus nos chama,
não convém a pecadores
Cristo para os céus nos chama,
salvos pelo amor.
onde reina o amor.

“Vem, Está é a Hora”
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.

“ Reina em Mim”
Sobre toda a terra Tu és o Rei.
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol.
Uma coisa só meu desejo é:
vem reinar em mim, Senhor.

Sobre o meu pensar, tudo que eu falar
Faz-me refletir a beleza que há em Ti.
Tu és para mim mais que tudo aqui.
Vem reinar em mim, Senhor.

Reina em mim com Teu poder.
Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus.
Tu és o Senhor de tudo o que sou.
Vem reinar em mim, Senhor.

“Digno és Glória”
Digno és de Glória e louvores, levantamos nossas mãos, Te adoramos, oh! Senhor.
Digno és de Glória e louvores, levantamos nossas mãos, Te adoramos, oh! Senhor.
Porque grande és Tu.Maravilhas fazes Tu.
Não há outro igual a Ti. Não, não há. Não há outro igual a Ti, Senhor.

“Corpo e Família”
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado,
coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração,
eu declaro a paz de Cristo, te abençôo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.
Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor.
Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade,
expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso,
do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão.

