Informativo

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ANIVERSARIANTES: 22- Arthur Monteiro

ALTAR: no próximo sábado, dia 28/11,

Gomes; 23- Joaquim Ferreira de Carvalho; 25Aldamas Lima; 26- Álisson do Nascimento
Braga; 27- Anna Victória Rocha Santos.
Casamento: 22- Alex e Rosângela, Gustavo
e Larissa. Parabéns!

às 20h, teremos o nosso Altar. Participe e
traga visitantes!

ORQUESTRA: já se encontram nos bancos
os envelopes da campanha para a Aquisição
dos Instrumentos para a Orquestra PIBS. Já
alcançamos 10,38% do orçado. Faça o seu alvo
e contribua!

CONFERÊNCIA DE ANIVERSÁRIO
DA PIBS: ocorrerá nos dias 4 a 6 de dezembro
e terá como preletores o Pastor Nilton, Diretor
Executivo da Convenção Batista Carioca, e sua
esposa Sandra. Reserve essa data e participe
desse momento importante da vida da igreja.

ensaios ocorrem todos os sábados, às 10h,
no Edifício de Educação Cristã. Se você
tem de 6 à 12 anos, venha fazer parte!

Boletim Dominical
VIVA FAMÍLIA: acampamento é uma
ótima oportunidade de unir sua família com
a família Cristã, fortalecendo-as em
comunhão, pois essa é a meta principal do
Acampamento 2016. Os irmãos precisam
efetuar seus pagamentos para que
possamos honrar nossos compromissos
junto à direção do Acampamento.
Continuem em oração!

Leitura Bíblica da Semana
Ezequiel 42:1-43:27
Ezequiel 44:1-45:12
Ezequiel 45:13-46:24
Ezequiel 47:1 - 48:35
Daniel 1:1-2:23
Daniel 2:24-3:30
Daniel 4:1-37

Tiago 5:1-20
1 Pedro 1:1-12
1 Pedro 1:13-2:10
1 Pedro 2:11-3:7
Tiago 5:1-20
1 Pedro 1:1-12
1 Pedro 1:13-2:10

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

119:1-16
119:17-32
119:33-48
119:49-64
119:1-16
119:17-32
119:33-48

Provérbios 28:6-7
Provérbios 28:8-10
Provérbios 28:11
Provérbios 28:12-13
Provérbios 28:6-7
Provérbios 28:8-10
Provérbios 28:11

Escala de Serviços
Neste Domingo, 22/11
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 7:

Sinval Lima e Alex Pinheiro.
Karina Mondianne.
Robertina.
Tânia F. e
Alessandra.
¨Culto Infantil 1 a 3: Viviane, Débora A. e Amanda.
¨Diáconos:
Adalberto e Catarina Naves.
¨Informática:
Norton, Daniel e Ricardo.
¨Introdução:
Olinda e Peterson.
¨Motoristas:
Alex Pinheiro e Sinval Lima.
¨Recepção:
Sílvio e Sebastião Calácia.
¨Segurança:
Paulo Lôbo, Adalberto A.,
Antônio C. e Francisco Chagas.

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

CORO INFANTO-JUVENIL: os

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!
23-Segunda
24-Terça
25-Quarta
26-Quinta
27-Sexta
28-Sábado
29-Domingo

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

No Próximo Domingo, 29/11
Francisco Mota e Peterson.
Oliene.
Neuzanira.
Márcia e
Betânia.
Ana, Mada e Fernanda.
Edson e Áurea.
Jozy, Camylla e Valdivino.
Paulo José e Wellida.
Queomides e Franquisnei Lopes.
Gleslia e Tânia Souza.
Deraldo, Elias Monteiro, Alex e
Givanildo Diniz.

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 - Mães Parceiras de Oração
- Reunião às 17h.
• 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.
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS -NOVEMBRO DE 2015
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Pastoral
Espere no Senhor - Isaías 49:27-31

Isaías ao escrever essa passagem estava profetizando para os judeus exilados
na Babilônia. Nessa ocasião, eles já tinham estado por algumas décadas no cativeiro e
estavam beirando o limite do desespero. Devido a esses longos anos, o povo de Israel
se sentia cansado, sentia que Deus os havia abandonado e passaram a se queixar,
dizendo que Deus não se interessava pelos seus sofrimentos, não escutava suas orações
e os havia esquecido. O fato é que muitas vezes nos encontramos cansados e abatidos
devido às demandas da vida, as aflições, angústias, problemas que parecem não ter
solução e nossas forças ficam limitadas. Somos tentados a termos os mesmos
sentimentos de Israel, sentimentos esses que nos fazem pensar que Deus não se importa
com a nossa causa, que Deus não se interessa pelos nossos sofrimentos, que Ele não
ouve as nossas orações. Chegamos por algumas vezes a até mesmo pensar que Deus
não nos ama. John Knox um grande reformador escocês, afirmou que um grande veneno
do diabo no coração é fazer o homem pensar que Deus não o ama.
Entretanto, no versículo 28, Isaías nos mostra o quanto Deus é grande e
majestoso. Ele afirma que DEUS É ETERNO; nós estamos limitados ao tempo, mas Deus
não, Ele sempre está a nossa frente. DEUS É CRIADOR, foi ele que nos criou, Ele
conhece todas as nossas dores e sofrimentos e sabe quem nós somos. DEUS ESTÁ
SEMPRE TRABALHANDO, nós nos cansamos, precisamos comer e dormir, porém
Deus jamais dorme, jamais descansa e como diz no Salmo 121 ele está a todo o tempo
trabalhando. Por fim DEUS É SÁBIO e nada escapa ao seu controle, Ele sabe o que está
fazendo. Contudo, mesmo sendo tão grande, Ele divide sua força conosco nas nossas
fraquezas, Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças.
Sendo assim, quero desafiá-lo com o mesmo desafio de Isaías. Quero desafiá-lo
sabendo de tão grande majestade de Deus a esperar nele, a confiar de todo o seu
coração tendo a plena certeza que Ele o ama. Esperar no Senhor é estar disposto a
permitir que Deus estabeleça o ritmo da sua vida, é viver de acordo com os termos de
Deus, é confiar nas promessas reveladas, porém ainda não realizadas. Você está cansado?
Você não tem mais força? Já não sabe o fazer? Espere no Senhor, confie nEle, entreguese totalmente a Deus. Se esta for a sua decisão você terá suas forças renovadas, subirá
com asas como águias; correrá e não se cansará; caminhará e não se fatigará. Minha
oração é que possamos através desta palavra experimentar o renovo de Deus.
Pr. Aldo Gléria Cavalcante
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Sobradinho, 22 de novembro de 2015.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Canto Congregacional
Ministério das Comunicações
Prelúdio

Instrumental

“Logo de Manhã - 401 HCC”
É notícia na PIBS
Instrumental

Recitativo Bíblico

Romanos 6:6-8

“Pois sabemos isto: a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele, para que o corpo
sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está
morto foi justificado do pecado.”

Oração de Arrependimento, Confissão e Perdão
Cantos Congregacionais
“És Amável” e “Quão Formoso És”
Dedicação de Dízimos e Ofertas
“Grandioso És Tu - 52 HCC”
3- Quando eu medito em teu amor tão grande,
1- Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado,
que ofereceu teu filho sobre o altar,
contemplo a tua imensa criação
maravilhado e agradecido venho
- o céu e a terra, os vastos oceanos também a minha vida te ofertar.
fico a pensar em tua perfeição.
Então minha alma canta a ti, Senhor:
"Grandioso és tu! Grandioso és tu!"
Então minha alma canta a ti, Senhor:
"Grandioso és tu! Grandioso és tu!"
2- Ao caminhar nas matas e florestas,
4- E quando, enfim, Jesus vier em glória
escuto as aves todas a cantar;
e ao lar celeste então me transportar,
adorarei, prostrado e para sempre:
olhando os montes, vales e campinas,
em tudo vejo o teu poder sem par.
"Grandioso és tu, meu Deus!", hei de cantar.

Isaías 53
Pr. Washington Luiz da Silva
“Vim Para Adorar-Te”

Luz do mundo vieste a terra,
Pra que eu pudesse te ver.
Tua beleza me leva a adorar-te,
quero contigo viver.
Vim para adorar-te, vim para prostar-me.
Vim para dizer que és meu Deus.
És totalmente amável, totalmente digno,
tão maravilhoso para mim.
Eterno rei, exaltado nas alturas.
Glorioso nos céus.
Humilde vieste à terra que criaste Eu nunca
e por amor pobre se fez.
dos meus
Eu nunca
dos meus

Oração de Gratidão
Poslúdio

Noite - 19h

Instrumental

“Como o jovem guardará puro o seu caminho? Vivendo de acordo com a tua palavra”. (Sl 119:9)

“Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que
nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” (João 3:16)

Texto Bíblico
Mensagem
“O Preço da Cruz”
Celebração da Ceia do Senhor
Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas

Canto Congregacional “Sim, Com Certeza, Meu Senhor Aqui Está” - 236 HCC”
Oração de Intercessão
Ministério das Comunicações
É notícia na PIBS
Prelúdio
Instrumental
Canto Congregacional
“É Tua Graça”
É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida.
Por teu sangue tenho acesso a tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus.
Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta.
Favor imerecido, do céu, do céu pra mim.

Oração
Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical
Naiara Farias
Recitativo Bíblico
I Pe 1: 13-16
DIRIGENTE: Portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e
esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo.

TODOS:

Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tínheis em tempos
passados na vossa ignorância.

JUVENTUDE: Mas sede vós também santos em todo vosso procedimento, assim como é santo
aquele que vos chamou,

TODOS:

Pois está escrito: Sereis santos, porque eu sou santo.

Participação Musical
Momento de Intercessão

Naiara Farias

1. Para que Deus cure as feridas do nosso coração.
2. Que a nossa juventude seja fiel aos mandamentos do Senhor.
3. Que a nossa juventude viva uma vida de Santidade.

Cantos Congregacionais “SeNãoForPraTeAdorar”, “TuÉsSanto”e“Bem MaisQueTudo”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 01 a 07 anos)
Texto Bíblico
Jeremias 7:23
“Mas lhes ordenei isto: dai ouvidos a minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu
povo; andai em todo o caminho que eu vos ordenar, para que vos corra tudo bem.”

Mensagem
Canto Congregacional

saberei o preço,
pecados lá na cruz.
saberei o preço,
pecados lá na cruz.

Instrumental

Pr. Aldo Gléria Cavalcante
“Leva-me Além”

Render a Ti adoração
E derramar meu ser
É o que meu coração Te imaginar é me inspirar
Pra Te dizer:"Estou aproximado
Deseja toda manhã
Cada vez mais de Ti
Leva-me além, leva-me além
Senhor Tu és incomparável
A um nível mais profundo
Teu nome é maravilhoso"
De intimidade Contigo ó Senhor
Leva-me além, leva-me além
Que a minha vida flua mais da Tua unção
Mais do Teu poder

Oração
Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min
“Logo de Manhã - 401 HCC”
1- Logo de manhã, quero te buscar,
tua voz ouvir, teu amor sentir
e estender as mãos para te louvar,
derramar meu coração sobre teu altar.
Pois tu sabes bem tudo quanto há em mim;
que vou te seguir e te amar até o fim.
2- E no fim do dia, quando o sol se for,
te adorarei, te darei louvor;
mesmo escura a noite, brilha a tua luz
e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus.
“És Amável”
Revelaste o teu amor Senhor, por nós na cruz Mestre e autor da vida, vem reinar em mim
Demonstrando-nos, eterna compaixão
Desejável é tua vontade
Salvação concede a todo o que, confia em ti Cria através de mim o amor, o teu amor,
Jesus tu és o Deus, da nossa redenção
E dar-te-ei louvor eternamente
És amável, tu és Santo,
Concedeste o que tem de melhor
És tão meigo, compassivo,
Cristo vivo, tu és Deus
“Quão Formoso És”
Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu.
Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu,
tua glória enche a minha vida, Senhor.
Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar,
maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor.
“Grandioso És Tu - 52 HCC”
1- Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado,
contemplo a tua imensa criação
- o céu e a terra, os vastos oceanos fico a pensar em tua perfeição.
Então minha alma canta a ti, Senhor:
"Grandioso és tu! Grandioso és tu!"
Então minha alma canta a ti, Senhor:
"Grandioso és tu! Grandioso és tu!"
2- Ao caminhar nas matas e florestas,
escuto as aves todas a cantar;
olhando os montes, vales e campinas,
em tudo vejo o teu poder sem par.
3- Quando eu medito em teu amor tão grande,
que ofereceu teu filho sobre o altar,
maravilhado e agradecido venho
também a minha vida te ofertar.
4- E quando, enfim, Jesus vier em glória
e ao lar celeste então me transportar,
adorarei, prostrado e para sempre:
"Grandioso és tu, meu Deus!", hei de cantar.

Noite - 19h
“Sim, Com Certeza, Meu Senhor Aqui Está - 236 HCC”
Sim, com certeza meu Senhor aqui está,
pois eu sinto a sua graça, seu poder.
Refletida em cada face aqui,
sua glória posso ver;
sim, com certeza meu Senhor aqui está.

“É Tua Graça”
É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida.
Por teu sangue tenho acesso a tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus.
Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta.
Favor imerecido, do céu, do céu pra mim.

“Se Não For Pra Te Adorar”
Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor.
Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor.
As minhas mãos levantar, Tua beleza então contemplar.
Com meus lábios declarar toda a minha adoração.
Se não for pra te adorar, para que nasci?
Se não for pra Te servir, por que estou aqui?
Sim, eu quero Te adorar, Te adorar, Senhor, estou aqui.

“Tu És Santo”
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 (Ele é meu Senhor, Ele é o Rei dos reis).
Ao Rei que é digno. (Ele é o pai de amor, poderoso Deus).
Eu canto e adoro, (É o Emanuel, Ele é o Grande Eu Sou).
Diante dele eu me prostro (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 início e o fim).
Diante dele eu me prostro.(Salvador e Messias, amigo pra mim).
Príncipe da paz, só por Ele eu vivierei.

“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.

