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ÁGAPE DE NATAL: o Ministério da
Comunhão informa que o Ágape de Natal
ocorrerá no dia 19/12/15. Pede aos irmãos
que priorizem essa data e não marquem
eventos pessoais.

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

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

Escala de Serviços
Neste Domingo, 29/11 No Próximo Domingo, 06/12 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 - 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.

¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil  4 a 7:

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

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, 29 de novembro de 2015.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXIV - Nº48

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
ANIVERSARIANTES: 30- Euza Vieira da
Silva, 03- Joseane de Oliveira L. Correia; Osias
do Nascimento Sobrinho; 05- Maria Jorge.
Parabéns!

VIAGEM: o MM Renan Hart encontra-se
em Curitiba nesse fim de semana, realizando
as provas da Faculdade Teológica. Oremos por
sua vida!

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.

Pastoral

Aprenda a esperar e Descansar no Senhor
Isaías 40:31

30-Segunda
01-Terça
02-Quarta
03-Quinta
04-Sexta
05-Sábado
06-Domingo

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!

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.

Wellington S. e Alessandro C.
Edina Gadelha.
Letícia.
Tânia N e
Yuli.
Ana, Mada e Fernanda.
Queomides e Raimunda.
Claudio, Mayara e Daniel.
Eduardo A. e Carol.
Alessandro Correa e Elias V.
Josi Sobral e Nadir Vieira.
Sebastião, Paulo de Tarso, Elias
Vital e Marcelo Medeiros.

A Bíblia tem muitos exemplos de pessoas bem sucedidas por terem esperado
em Deus. Esperar é confiar, depender, pois o Senhor é a fonte de ajuda e de graça em
tempo de fartura e de necessidade. Davi é um exemplo de quem aprendeu com a vida a
descansar e esperar em Deus. O Salmo 40:1evidencia a bondade e a misericórdia de
Deus em socorrê-lo e salvá-lo, a partir da confiança e da espera por Deus.

O profeta Miquéias creu em Deus e nas suas promessas, enquanto a nação
decidiu incorrer no erro. O profeta sabia que Deus o sustentaria; que o faria triunfar,
logo após aqueles dias sombrios.

Isaías compartilha a vida conosco, como exemplo de alguém, que soube esperar
em Deus (Is 40:31). Qual a recompensa quando esperamos no Senhor?

Força: “Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças”. Quando a
fragilidade humana toma conta, ficamos cansados, fatigados, exaustos. Mas ouvimos
de Jesus - “vinde a mim todos que estais cansados e oprimidos que eu vos aliviarei”.

Vitória: “Sobem com asas como águias”. Quão imponente e majestoso é o vôo
da águia. A ideia é da liberdade e ela vem do Senhor. “Graças a Deus que nos dá a vitória
por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo”.

Vitalidade: “correm [...] Andam”. Não significa um desgaste de tanto correr e
andar. Mas se necessário for um esforço maior, o Senhor dará vitalidade para continuar
a tarefa até que seja concluída.

Estabilidade: A estabilidade é o limite das promessas. Correr e não cansar,
andar e não fatigar. O propósito dessa promessa vale para o casamento, trabalho, vida
de oração, relacionamento com os outros, as situações difíceis que lidamos.

Quando esperamos no Senhor, não nos faltará força. A vitória é certa. Será
vencer ou vencer! Haverá sempre uma reserva de vitalidade. Haverá sempre uma
constante estabilidade.

Deus nos ensina a espera. Aprendemos com Ele a descansar e esperar. Ele diz:
“Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus”. Somos chamados a nos desprendermos dos
impedimentos da fé, que nos fazem descrer da ilogicidade das providências de Deus.

De seu pastor a migo
Washington Luiz da Silva

Daniel 5:1-31
Daniel 6:1-28
Daniel 7:1-28
Daniel 8:1-27
Daniel 9:1-10:21
Daniel 11:1-35
Daniel 11:36-12:13

2 Pedro 2:1-22
2 Pedro 3:1-18
1 João 1:1-10
1 João 2:1-17
1 João 2:18-3:6
1 João 3:7-24
1 João 4:1-21

Salmo 119:113-128
Salmo 119:129-152
Salmos 119:153-176
Salmos 120:1-7
Salmo 121:1-8
Salmo 122:1-9
Salmo 123:1-4

Provérbios 28:19-20
Provérbios 28:21-22
Provérbios 28:23-24
Provérbios 28:25-26
Provérbios 28:27-28
Provérbios 29:1
Provérbios 29:2-4



ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min

Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas

Oração de Intercessão
Ministério das Comunicações É notícia na PIBS
Prelúdio Instrumental
Canto Congregacional “Pai de Amor”

Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Silvia Letice
Leitura Bíblica Sl 40:1; Mq 7:7; I Co 15:57;  Mt 11:28; Sl 46:10

Participação Musical Silvia Letice
Momento de Intercessão
Cantos Congregacionais   “Santo é o Senhor”, “Abra os Olhos” e “Santo, Santo - 04 HCC”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 01 a 07 anos)
Texto Bíblico Isaías 40:31

Mensagem    “Aprenda a Esperar no Senhor” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Deus do Impossível”

Oração
Poslúdio Instrumental

Noite - 19h
Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Ministério das Comunicações É notícia na PIBS
Prelúdio Instrumental

Cantos Congregacionais    “Deus é Fiel” e “És Amável”
Leitura Bíblica Salmo 1:1-2; 119:113;140

Momento de Intercessão
Dedicação de Dízimos e Ofertas                          “Salvador Bendito - 340 HCC”

Mensagem Pr. Afrânio Gonçalves Castro
Canto Congregacional “Igual a Jesus”

Oração de Gratidão
Poslúdio Instrumental

“Tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para meu caminho.” (Salmo 119:105)

1- Salvador bendito; terno e bom Senhor,
só em ti confio, grande Salvador.
Sobre a cruz morreste para me salvar,
tudo padeceste para me livrar.

Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor,
só em ti confio, grande Salvador.

2- Só em ti confio; grande é teu amor.
Nunca desprezaste um só pecador.
Todo o que contrito já te procurou
pela tua graça salvação achou.

3- Sim, em ti confio; Salvador fiel.
Nunca abandonaste o teu Israel.
Tua excelsa graça nunca faltará.
O que em ti confia não perecerá.

4- Sempre em ti confio; grande é teu poder.
Tu os inimigos podes bem vencer.
Salvo e bem seguro leva-me, Senhor,
sempre protegido pelo teu amor.

“Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias; correrão, e
não se cansarão; caminharão, e não se fatigarão”.

Quando tudo diz que não,
tua voz me encoraja a prosseguir.

Quando tudo diz que não,
ou parece que o mar não vai se abrir,

sei que não estou só
e o que dizes sobre mim não pode se frustrar.

Vem em meu favor e cumpre em mim teu querer.

O Deus do impossível não desistiu de mim,
sua destra me sustenta e me faz prevalecer
O Deus do impossível não desistiu de mim,
sua destra me sustenta e me faz prevalecer

O Deus do impossível. O Deus do impossível.

“Descansa no Senhor, e espera nele; não te indignes por causa daquele que prospera em seu
caminho, por causa do homem que executa astutos intentos”. (Salmo 37:7)

DIRIGENTE:

TODOS:

MULHERES:

DIRIGENTE:

Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no
caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores;

Pelo contrário, seu prazer está na lei do SENHOR, e na sua lei medita dia e noite.

Rejeito os que vacilam, mas amo tua lei.

Tua palavra é fiel a toda prova, por isso teu servo a ama.

DIRIGENTE:

MULHERES:

TODOS:

Esperei com paciência no SENHOR, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu
clamor. Eu, porém, olharei para o Senhor; esperarei no Deus da minha salvação; o
meu Deus me ouvirá.

Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.

Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquietai-
vos, e sabei que eu sou Deus; serei exaltado entre os gentios; serei exaltado sobre
a terra.

Santo Espírito Consolador,
Santo Espírito Consolador.
Tu nos santificas
em nós sempre habitas.
Santo Espírito Consolador.

Pai de amor, gosto tanto de Ti,
Pai de amor, gosto tanto de Ti.
Te amo, te quero
e prostrado, te adoro.
Pai de amor, gosto tanto de Ti.

Meu Jesus amoroso Tu és,
meu Jesus amoroso Tu és.
Minh'alma já limpaste
e o Espírito enviaste.
Meu Jesus amoroso Tu és.

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.



“Deus é Fiel”

“És Amável”

“Salvador Bendito - 340 HCC”

“Grandioso És Tu - 52 HCC”

Manhã - 10h25min
“Pai de Amor”

“Santo é o Senhor”

“Abra os Olhos do Meu Coração”

“Santo, Santo, Pai Bondoso - 04 HCC”

“Deus do Impossível”

Noite - 19h

Deus é fiel, é fiel
Acima de todas as coisas eu sei,
Eu sei que meu Deus é fiel.

E encherá de alegria os meus lábios
E o meu coração de louvor.
Assim, vou descansar, sim, eu vou confiar
no seu grande e imenso amor.

As vezes eu posso passar
Uma noite inteira a chorar
Mas sei que meu Deus, logo pela manhã,
Fará novamente o sol brilhar.

Em meio aos muitos problemas,
Em meio às lutas sem fim,
Por entre muitos dilemas
Que se apresentam pra mim.

1- Salvador bendito; terno e bom Senhor,
só em ti confio, grande Salvador.
Sobre a cruz morreste para me salvar,
tudo padeceste para me livrar.

Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor,
só em ti confio, grande Salvador.

2- Só em ti confio; grande é teu amor.
Nunca desprezaste um só pecador.
Todo o que contrito já te procurou
pela tua graça salvação achou.

3- Sim, em ti confio; Salvador fiel.
Nunca abandonaste o teu Israel.
Tua excelsa graça nunca faltará.
O que em ti confia não perecerá.

4- Sempre em ti confio; grande é teu poder.
Tu os inimigos podes bem vencer.
Salvo e bem seguro leva-me, Senhor,
sempre protegido pelo teu amor.

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.

Revelaste o teu amor Senhor, por nós na cruz
Demonstrando-nos, eterna compaixão
Salvação concedes a todo o que, confia em ti
Jesus tu és o Deus, da nossa redenção

És amável, tu és Santo,
Concedeste o que tem de melhor
És tão meigo, compassivo,
Cristo vivo, tu és Deus

Mestre e autor da vida, vem reinar em mim
Desejável é tua vontade
Cria através de mim o amor, o teu amor,
E dar-te-ei louvor eternamente

Santo Espírito Consolador,
Santo Espírito Consolador.
Tu nos santificas
em nós sempre habitas.
Santo Espírito Consolador.

Pai de amor, gosto tanto de Ti,
Pai de amor, gosto tanto de Ti.
Te amo, te quero
e prostrado, te adoro.
Pai de amor, gosto tanto de Ti.

Meu Jesus amoroso Tu és,
meu Jesus amoroso Tu és.
Minh'alma já limpaste
e o Espírito enviaste.
Meu Jesus amoroso Tu és.

Santo é o Senhor
Deus Poderoso

Tua glória enche a Terra.

A Ti erguemos as mãos
nos prostramos em adoração.

Te louvamos, Rei e Senhor
Jesus, excelso Tu és.

1- Abra os olhos do meu coração
Abra os olhos do meu coração

Quero Te ver, quero Te ver, Senhor

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

3- Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo, quero Te ver

4- Quero Te ver, quero Te ver
Eu quero Te tocar, eu quero Te abraçar

Quero te ver

3- Santo, santo, Santo Espírito,
enche de poder as nossas vidas!
Suplicamos tua graça, teu auxílio e direção.
Santo Espírito, te adoramos.

2- Santo, santo, Cristo amado,
pela cruz nós somos redimidos;
elevamos nossas mentes, em constante adoração.
Cristo amado, te adoramos.

1- Santo, santo, Pai bondoso,
santo, santo, Deus poderoso;
entregamos nossos corações a ti, em devoção.
Pai bondoso, te adoramos.

Quando tudo diz que não,
tua voz me encoraja a prosseguir.
Quando tudo diz que não,
ou parece que o mar não vai se abrir,
sei que não estou só
e o que dizes sobre mim não pode se frustrar.
Vem em meu favor e cumpre em mim teu querer.

O Deus do impossível não desistiu de mim,
sua destra me sustenta e me faz prevalecer
O Deus do impossível não desistiu de mim,
sua destra me sustenta e me faz prevalecer
O Deus do impossível. O Deus do impossível.


