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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 FEVEREIRO 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: 26- Dirley Sergio de
Melo; 27- Márcia Regina Feliciano de Castro,
Ronaldo José da Rocha, Rosângela Santos de
Barros André; 29- Amilcar Pinheiro da Silva,
Gabriel Naves de Oliveira; 30- Patrícia Naves
Silva de Oliveira; 31- Rosenir Carvalho M.
Negro Menezes;  Casamento: 31- Andreia e
Rui Santos; . Parabéns!

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.

ROL DE BEBÊS: comunicamos o nascimen-
to de Filipe Pessoa Medeiros, ocorrido no dia
21/01, filho dos irmãos Rosana e Marcelo
Medeiros.

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 25/01 No Próximo Domingo, 01/02 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 Valmi Vieira.
Maristela.
Robertina.
Karina e
Ana Elisa.
Emília, André e Débora A.
Adalberto e Maria Consuelo.
Valdivino e Hélio.
Carolina E. Eduardo
Paulo José e Silval Lima.
Moacir Ferreira e Valmi Vieira.
Izaque André, Eduardo Alencar
Clesson e Paulo José

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, 25 de janeiro de 2015.

PASTORAL
B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXIV - Nº04

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

Daniel F. e Clesson.
Edina Gadelha.
Neuzanira.
Gláucia, Karina e
Vanessa.
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.

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!

#COMPAIXÃO&GRAÇA
Um olhar tem muito a nos dizer. Através de um simples olhar podemos perceber

grandes coisas. Imagine agora o olhar de uma criança ao ganhar um presente tão
esperado! imagine o olhar de alguém que está angustiado por alguma situação! Para
alguns casais o olhar foi algo fundamental no início do relacionamento. Através de um
olhar podemos perceber se uma pessoa está cansada, preocupada, feliz, triste. Fico a
imaginar o olhar de Pedro quando se encontra com o de Jesus após negá-lo por 3
vezes. Mas em Mateus 9.35-38 há um relato de um olhar, um olhar totalmente diferente
de todos os outros, o olhar que mudou e continua mudando a história de muitas
pessoas, o Olhar de um Pai que olhou com compaixão e agiu com graça.

Essa passagem relata que Jesus percorria todas as cidades e povoados
ensinando, pregando e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Durante esta
caminhada Jesus se depara com uma multidão. Pessoas que estavam aflitas, exaustas,
como ovelhas que não tem pastor. No verso 36 diz que Jesus olhou com compaixão, se
compadeceu de cada uma dessas pessoas, sentiu a mesma dor, o mesmo sofrimento
que estavam sentindo. Ele não olhou apenas para os problemas exteriores, mas olhou
o coração de cada uma delas. Jesus olhou e teve grande compaixão e agiu com graça.

Mediante o olhar de Jesus precisamos nos perguntar: qual tem sido o nosso olhar
diante da realidade das multidões dos nossos dias? Será que os nossos corações tem
se comovido pelas mesmas coisas que comovem o coração de Deus? Será que o
nosso olhar tem sido o mesmo olhar de compaixão de Jesus?

Precisamos refletir sobre a maneira que temos olhado pra vida das pessoas que
estão aflitas, exaustas e como ovelhas sem pastor. Nós não podemos permitir que
amor ao próximo se esfrie em nossos corações. Devemos ter o mesmo olhar de Jesus.
Olhar com compaixão, sentindo a dor e o sofrimento do outro e sendo levados por
esse olhar a agir com amor. Que possamos aceitar o desafio de olharmos com compaixão
e agirmos com graça.

Pr. Aldo Gléria

Êxodo   2:11-3:22
Êxodo   4:1-5:21
Êxodo   5:22-7:25
Êxodo   8:1-9:35
Êxodo 10:1-12:13
Êxodo 12:14-13:16
Êxodo 13:17-15:18

26-Segunda
27-Terça
28-Quarta
29-Quinta
30-Sexta
31-Sábado
01-Domingo

Mateus 17:14-27
Mateus 18:1-22
Mateus 18:23-19:12
Mateus 19:13-30
Mateus 20:1-28
Mateus 20:29-21:22
Mateus 21:23-46

Salmo 22:1-18
Salmo 22:19-31
Salmo 23:1-6
Salmo 24:1-10
Salmo 25:1-15
Salmo 25:16-22
Salmo 26:1-12

Provérbios 5:7-14
Provérbios 5:15-21
Provérbios 5:22-23
Provérbios 6:1-5
Provérbios 6:6-11
Provérbios 6:12-15
Provérbios 6:16-19



Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Prelúdio                                                                                    Instrumental

Oração de Intercessão
Canto Congregacional                                                 “Tu és Digno- 43 HCC”
Oração                                                                     Visitantes, Bens e Vidas
Momento de Intercessão

Leitura Bíblica Hebreus 10:22-23

Canto Congregacional  “Santo é o Senhor” “Santo, Santo, Santo” “Leva-me Além”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil                (Crianças de 04 a 07 anos)
Texto Bíblico                                                                       Marcos 11:12-14

Mensagem                  “Tempo de Frutificar” Pr. Aldo Gléria Cavalcante
Canto Cogregacional “Vaso Novo”

Oração
Poslúdio                                                                                    Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19hManhã - 10h25min

Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Prelúdio                                                                                    Instrumental

Canto Congregacional                       “Eu Vou Seguir com Fé” “Eu Te Louvarei”
Oração de Intercessão
Momento de Oração

Recitativo Bíblico                                                                  Salmo 37:7 ; 39

Dedicação de dízimos e ofertas     “Descansando no Poder de Deus - 330HCC”
Oração
EXPEDIENTE

ORDEM DO DIA

Leitura e Aprovação da Ata
ENCERRAMENTO
Canto Congregacional                                                    “Vem, Derrama a Paz”

Oração
Poslúdio                                                                                    Instrumental

“E proclamavam uns aos outros: “Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira
está cheia da sua glória”. (Isaías 6:3)

1. Pela implantação dos Pequenos Grupos.
2. Pela formação de líderes do PGM.
3. Pela Assembleia Regular da PIBS.

“Descansa no Senhor e espera nele; não te aborreças por causa daquele que prospera em seu
caminho, por causa do que trama o mal. (...) Mas a salvação dos jutos vem do Senhor; ele é sua

fortaleza no tempo de angústia.”

1. Leitura da Ata da Sessão Extraordinária.
2. Ministério de Finanças
      a. Parecer do Exame de Contas.
      b. Indicação – Comissão auxiliar de Exame de Contas
3. Orçamento Financeiro para 2015.
4. Parecer da Comissão de Membros.
5. Outros assuntos.

“Todavia, Deus é o meu Rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra.”
(Salmo 74:12)

1. Para que Deus nos ajude a pôr em prática tudo que ouvimos no mês de Janeiro.
2. Para que cada membro frutifique.
3. Para que vivamos não apenas de aparência.

“No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. Avistando de longe
uma figueira com folhas, foi verificar se acharia nela alguma coisa. Aproximando-se,
nada achou, senão folhas, pois não era época de figos.  Então Jesus disse à figueira:

Ninguém jamais coma do teu fruto. E seus discípulos ouviram isso.”

Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo Teu.
Dá-nos teu amor, dá-nos tua força pra que tentações não venham a nos desviar.

E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido,
pelo que farás em nós.

Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena
convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma
consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura.

Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que
prometeu é fiel.

DIRIGENTE:

TODOS:

Como Tu queres, Senhor amado
Tu és o oleiro E eu sou o vaso.

Quebra a minha vida E faze-a de novo,
Eu quero ser    (2x)

Um vaso novo.

Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro.
Quebra minha vida e faze-a de novo,

Eu quero ser  (2x)
Um vaso novo.



“Tu és Digno - 43 HCC”

“Santo é o Senhor”

“Santo, Santo, Santo”

“Leva-me Além”

“Vaso Novo”

“Eu Vou Seguir com Fé”

“Eu Te Louvarei, meu bom Jesus”

“Descansando no Poder de Deus - 330HCC”

“Vem, Derrama a Paz”

Noite - 19hManhã - 10h25min

Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos
sobre este povo que se chama povo Teu.

Dá-nos teu amor, dá-nos tua força
pra que tentações não venham a nos desviar.

E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito,
 pelo que tens sido, pelo que farás  em nós.

1- Que consolação tem meu coração,
Descansando no poder de Deus!
Ele tem prazer em me proteger,
Descansando no poder de Deus.

Descansando nos eternos braços do meu Deus,
 Vou seguro, descansando no poder de Deus.

2- Sempre avante vou, bem contente estou,
Descansando no poder de Deus.
Tudo hei de vencer pelo seu poder
Descansando no poder de Deus.

3- Não recearei, nada temerei,
Descansando no poder de Deus.
Tenho paz e amor junto a meu Senhor,
Descansando no poder de Deus.

4- Lutas sem cessar hei de atravessar,
Descansando no poder de Deus.
Não me deixará, mas me susterá,
Descansando no poder de Deus.

Tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor;
digno de glória, glória e honra, glória e honra e poder.

Porque tu criaste, sim, todas as coisas,
todas as coisas, Senhor; por tua vontade foram criadas.

Tu és digno, Senhor.

És Tu, única razão da minha adoração, ó Jesus.
És Tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus.

Confiei em Ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado.
hoje há gozo em meu coração, com meu canto Te louvarei.

Eu Te louvarei, Te glorificarei, Eu Te louvarei, meu bom Jesus.

Em todo tempo Te louvarei. Em todo tempo Te adorarei.

Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo
de intimidade contigo, ó Senhor.

Leva-me além, leva-me além,
Que a minha vida flua mais da tua unção,

mais do teu poder.

Render a Ti adoração e derramar meu ser,
é o que meu coração, deseja toda manhã.

Te imaginar, É me inspirar,
pra te dizer, Estou apaixonado,

Cada vez mais por Ti, Senhor tu és incomparável,
teu nome é maravilhoso.

O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei,
com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não

haja frutos na videira,eu não temerei, não, pois sei que para além
das nuvens o sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu.

Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu.
Eu sei pra onde vou, como águia vou,

nas alturas sou filho de Deus.

A minha vida está em Deus,
eu sei que tudo posso em Deus,

é Ele que me fortalece.

O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz
dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça

e não haja o brilho das estrelas,
eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens
o sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu.

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.

Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo.
Santo é o Senhor, Poderoso.

Louve, louve e exalte ao Senhor.
Louve, Seu nome para sempre.

Digno de toda glória, digno de toda
honra e de receber hoje o louvor.

Como Tu queres, Senhor amado
Tu és o oleiro E eu sou o vaso.

Quebra a minha vida E faze-a de novo,
Eu quero ser    (2x)

Um vaso novo.

Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro.
Quebra minha vida e faze-a de novo,

Eu quero ser  (2x)
Um vaso novo.


