
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - JANEIRO DE 2015

0 %
100 %

do orçado

Informativo

01 a 04/01

22%  rea l i za d o

É NOTÍCIA NA  PIBS : durante o mês
de janeiro não teremos o É NOTÍCIA NA
PIBS.

EBD - CLASSE ÚNICA: durante todo o
mês de janeiro teremos classe única com o
tema “Igreja Multiplicadora.”

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.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.

ANIVERSARIANTES: 11- Ádila Rodrigues
Braga, 12- Matheus Monteiro Vieira, Victor
Hadade Zardo e Silva; 13- Perpétua Alves
Nepomuceno, Joel Martins Santos; 17- Thaís
Rocha da Silva Patricarca. 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 quartas-
feiras por Elias Vicente.

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 11/01 No Próximo Domingo, 18/01 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:

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.
Sílvio e Sebastião Calácia.
Deraldo, Elias M., Alex
Maracaipe e Rafael Herbert.

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

Sobradinho, 11 de janeiro de 2015.

PASTORAL
B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXIV - Nº02

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

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)

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

Wellington S. e Alessandro C.
Karina Mondianne.
Dinalva.
Karina e
Ana Elisa.
Fernanda, Fabíola, Débora G.
Valdivino e Áurea.
Joseane, Mayara e Camylla.
Welida e Nadir.
Nelson S., Elias V. e Israel B.
Valmi e Paulo José.
Sebastião Jr., Elias Vital e
Marcelo Medeiros.

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!

#EVANGELIZE

Gênesis 26:17-27:46
Gênesis 28:1-29:35
Gênesis 30:1-31:16
Gênesis 31:17-32:12
Gênesis 32:13-34:31
Gênesis 35:1-36:43
Gênesis 37:1-38:30

12-Segunda
13-Terça
14-Quarta
15-Quinta
16-Sexta
17-Sábado
18-Domingo

Mateus 9:1-17
Mateus 9:18-38
Mateus 10:1-25
Mateus 10:26-11:6
Mateus 11:7-30
Mateus 12:1-21
Mateus 12:22-45

Salmo 10:16-18
Salmo 11:1-7
Salmo 12:1-8
Salmo 13:1-6
Salmo 14:1-7
Salmo 15:1-6
Salmo 16:1-11

Provérbios 3:9-10
Provérbios 3:11-12
Provérbios 3:13-15
Provérbios 3:16-18
Provérbios 3:19-20
Provérbios 3:21-26
Provérbios 3:27-32

Ao longo da história Deus levantou homens e mulheres que até hoje nos inspiram
a viver uma vida voltada totalmente para a vontade de Jesus Cristo. Podemos nos
lembrar de muitos nomes como Noé, Abraão, Moisés, Davi, João Batista, Paulo e
muitos outros. Eu gosto muito da vida de Neemias, um homem que teve a disposição
de deixar toda a sua vida no palácio para ir viver uma vida nas ruínas, sendo usado por
Deus para reconstruir uma nação. Tenho sido inspirado por ele.

Poderíamos citar muitos outros, mas quero hoje lhe apresentar George Whitefield.
Este grande homem de Deus viveu durante o século XVIII. Foi um tempo infestado
pela ortodoxia morta, onde a doutrina era divorciada da vida, onde se defendia a
verdade sem praticá-la. Dias marcados pelo profundo declínio espiritual, período
caracterizado pelo esfriamento da pregação do evangelho. Foi nesse grande vazio
espiritual que Deus levantou esse grande evangelista.

Whitefield rompeu esse triste cenário com poder e paixão. Possuía um ardente
zelo evangelístico e enquanto viveu cumpriu o chamado de Deus de proclamar a sua
geração perdida a poderosa e transformadora mensagem do evangelho. Em seus trinta
e quatro anos de ministério pregou cerca de dezoito mil sermões a milhares de pessoas.
Foi o precursor da evangelização em massa. Pregava com unção sobrenatural e intensa
ousadia. Tornou-se o principal catalisador da entrada de dois reavivamentos
simultâneos, um no Reino Unido e outro nas colônias da América do Norte.

Os dias que nós vivemos se assemelham grandemente com os de Whitefield. Dias
de declínio e vazio espiritual onde a doutrina tem sido anunciada distante da prática.
Dias onde há frieza na proclamação do evangelho. Contudo quero lhe desafiar a ser
como Whitefield a romper com este triste cenário com poder e paixão, a ter um zelo
profundo pela proclamação da mensagem do evangelho até os confins da terra fazendo
isso com unção sobrenatural e intensa ousadia. Minha oração é que assim como
Whitefield possamos ser usados por Deus para transformar a nossa geração. Não
perca de vista a necessidade de pregar o evangelho com um senso de urgência e
paixão. #Evangelize!

Pr. Aldo Gléria



Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Prelúdio                                                                                    Instrumental

Oração de Intercessão
Canto Congregacional                                 “Jesus, Pastor Amado - 566 HCC”
Oração                                                                     Visitantes, Bens e Vidas
Leitura Bíblica Romanos 12:9-10, 15-18

Momento de Intercessão

Canto Congregacional   “Tu és Santo” “Santo é o Senhor” “Abra os Olhos”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil                (Crianças de 04 a 07 anos)
Recitativo Bíblico  I Coríntios 11.17-26
Mensagem  “Ceia do Senhor: problemas de uma Igreja local”    Pr. Aldo Gléria
Cavalcante
Canto Cogregacional “Com vinho e pão”

Oração
Poslúdio                                                                                   Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19hManhã - 10h25min

Processional                                                                               Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Prelúdio                                                                                     Instrumental

Oração de Intercessão
Canto Congregacional                             “Rei das nações” “Grande é o Senhor”
Momento de Oração

Leitura  Bíblica                                                                     At 8.1, 4-6, 8, 12

Dedicação de dízimos e ofertas                         “As boas novas anunciai - 541 HCC”

Oração de gratidão
Participação Musical                                                                   Joseane de Oliveira
Mensagem        “Evangelização discipuladora”          Pr. Aldo Gléria Cavalcante
Canto Congregacional                                                              “Igual a Jesus”

Oração
Poslúdio                                                                                     Instrumental

“Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome; cada dia proclamem a sua salvação! Anunciem a sua
glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos!”

(Salmo 96.2 -3)

1. Pela implantação do PGM.
2. Pelo despertamento dos membros da PIBS para a evangelização.
3. Para que cada membro da PIBS se torne um discipulador.

Quero ser igual a Jesus.
Caminhar seguro na luz.
Conhecer ao Pai e fazer sua vontade.
Tudo aquilo que Jesus aqui fez
também quero eu fazer.

Demonstrar amor, como Ele mostrou
E também pregar como Ele pregou,
quero ser exemplo de vida
como Ele foi pra mim.
Quero ser como Jesus.

Levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém; e
todos exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samária.

No entanto os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra.

E descendo Filipe à cidade de Samária, pregava-lhes a Cristo. As multidões
escutavam, unânimes, as coisas que Filipe dizia, ouvindo-o e vendo os sinais
que operava (...) pelo que houve grande alegria naquela cidade.

Quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome
de Jesus, batizavam-se homens e mulheres.

DIRIGENTE:

CONGREGAÇÃO:

DIRIGENTE:

TODOS:

1- Povo de Deus, cumpri o vosso encargo
de proclamar do nosso Deus o amor.
Pois ele, compassivo, não deseja
a perdição do indigno pecador.

As boas novas anunciai.
Que Deus nos ama,
contentes proclamai.

2- Oh, contemplai milhares que perecem,
presos nas garras do pecado e mal,
sem que haja alguém que vá e lhes indique
Cristo Jesus, Libertador real!

3- Anunciai bem alto, ao mundo inteiro,
que o nosso Deus é Deus de eterno amor;
que ele deixou as glórias infinitas
para salvar o mundo pecador.

4- Oh, consagrai os vossos bens e filhos
pra difundir de Cristo a santa luz!
Com orações constantes, fervorosas,
participai da causa de Jesus.

“Há um só corpo e um só Espírito (...) um só Senhor, uma só fé, um só batismo; um só Deus e
pai de todos.” (Efésios 4:4-6)

O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente
uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros;

Alegra-vos com os que se alegram; chorai com os que choram;

Não sejais sábios aos vossos olhos; a ninguém torneis mal por mal; procurai as
coisas dignas, perante todos os homens.

Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens.

DIRIGENTE:

MULHERES:

HOMENS:

TODOS:

1. Para que a igreja caminhe no mesmo propósito.
2. Pelos desafios da igreja para o ano de 2015.
3. Pela alegria em servir um ao outro.

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.

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.

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 pãocelebraremos comunhão.



“Jesus, Pastor Amado - 566 HCC”

“Tú és Santo”

“Santo é o Senhor”

“Abra os Olhos do meu Coração”

“Com Vinho e Pão”

“Rei das Nações”

“Grande é o Senhor”

“As Boas Novas Anunciai - 541 HCC”

“Igual a Jesus”

Noite - 19hManhã - 10h25min

1- Grandes são as tuas obras,
Senhor todo poderoso;
Justos e verdadeiros são
os teus caminhos.

Oh! Rei da nações, quem não temerá?
Quem não glorificará teu nome?
Oh! Rei das nações, quem não te louvará?
Pois só teu nome é santo.

2- Todas as nações virão
e adorarão diante de Ti,
pois os teus atos de justiça
se fizeram manifestos.

Grande é o Senhor e mui digno de louvor,
na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
Alegria de toda a terra.
Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória,
que nos ajuda contra o inimigo.
Por isso diante d’Ele nos prostramos.

Queremos o teu nome engrandecer
e agradecer-te por tua obra
em nossas vidas.
Confiamos em teu infinito amor,
Pois só Tu és o Deus eterno
sobre toda a terra e céu.

1- Povo de Deus, cumpri o vosso encargo
de proclamar do nosso Deus o amor.
Pois ele, compassivo, não deseja
a perdição do indigno pecador.

As boas novas anunciai.
Que Deus nos ama,
contentes proclamai.

2- Oh, contemplai milhares que perecem,
presos nas garras do pecado e mal,
sem que haja alguém que vá e lhes indique
Cristo Jesus, Libertador real!

3- Anunciai bem alto, ao mundo inteiro,
que o nosso Deus é Deus de eterno amor;
que ele deixou as glórias infinitas
para salvar o mundo pecador.

4- Oh, consagrai os vossos bens e filhos
pra difundir de Cristo a santa luz!
Com orações constantes, fervorosas,
participai da causa de Jesus.

Quero ser igual a Jesus. Caminhar seguro na luz.
Conhecer ao Pai e fazer sua vontade.

Tudo aquilo que Jesus aqui fez
também quero eu fazer.

Demonstrar amor, como Ele mostrou e também pregar como Ele pregou,
quero ser exemplo de vida como Ele foi pra mim.

Quero ser como Jesus.

Tu és Santo, (Tu és Santo). Poderoso, (Poderoso). Tu és digno, (Tu és digno).
De adoração, (De adoração). Eu te sigo, (Eu te sigo). Eu te louvo, (Eu te louvo).

Para sempre, (Para sempre). Te amarei, (Te amarei).
Eu canto e louvo (Tu és o Senhor, tu és Rei dos reis).

Ao Rei que é digno. (Ele é o pai de amor poderoso Deus).
Eu canto e adoro, (És Emanuel, És o Grande Eu Sou).

Diante dele eu me prosto (Ele é o cordeiro que me salvou).
E eu canto e louvo. (Ele vivo está, Ele ressurgiu).

Ao Rei que é digno. (Sempre reinará, Ele sempre existiu).
Eu canto e adoro. (Ele é o alfa e ômega o inicio e o fim). Diante dele eu me prosto.

Salvador e Messias, amigo pra mim. Principe da paz, só por Ele eu vivierei.

Abra os olhos do meu coração (2x)
Quero Te ver, quero Te ver, Senhor.

 Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória
Derrame teu amor e poder, pois Tu és Santo, Santo, Santo (2x)

 Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo,
Santo, Santo, Santo, quero Te ver.

Quero Te ver, quero Te ver.
Eu quero Te tocar, eu quero Te abraçar,

quero te ver.

1- Jesus,  Pastor amado, contempla-nos aqui;
concede que sejamos um corpo só em ti.
Intrigas e contendas queremos evitar
e em paz nós desejamos teu culto celebrar.

2- Pois, sendo resgatados por Ti, ó Salvador,
queremos ser unidos por um fraterno amor,
humildes perdoando as faltas de um irmão,
os fracos ajudando com branda compaixão.

3- Jesus, querido Mestre, ensina-nos a amar,
seguindo o teu exemplo, perfeito e singular.
Oh, quanto carecemos do auxílio teu, Senhor,
a fim de que vivamos unidos em amor!

4- Se tua igreja toda andar em santa união,
então será bendito o nome de "cristão".
Aquilo que pediste em nós se cumprirá
e assim o mundo inteiro a ti conhecerá.

A Ti erguemos as mãos
nos prostramos em adoração.
Te louvamos, Rei e Senhor
Jesus, excelso Tu és.

Santo é o Senhor
Deus Poderoso
Tua glória enche a Terra.

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.
Não me sinto estranho aqui,
este é o meu lugar;
No perdão que tenho em Ti
aprendo a perdoar.

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 pãocelebraremos comunhão.

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.


