Informativo

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ANIVERSARIANTES: 06- Sílvia Letice

ÁGAPE DE NATAL: o Ministério da

Rodrigues Oliveira Motta. 0 8 - M a r i s a
Conceição Santana Canezin, Altamir de
Holanda Lopes; 09- Matheus Rios; 10- Caio
Pedro Anselmo Guedes; 11- Catarina Naves
Nogueira, Enilda de Oliveira Pinto; 12- Érika
Helena Soares Perez, Marcia Timm, Maria
Leandro de Aguiar. Casamento: 06- Edna
Telma e Peterson Augusto; 11- Danielle de
Lima e Sinval de Lima, Marilza de Almeida e
Ariovaldo Gonçalves, Silvia Sousa e Reinaldo
Fonseca; 12- Valdivino e Olinda. Parabéns!

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.

ORQUESTRA: estamos chegando ao final

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!

da campanha de compra de instrumentos para
a orquestra PIBS. Alcançamos até hoje 35%.
Você ainda pode fazer parte!

ALTAR: no próximo sábado, dia 12/12, às
20h, teremos o nosso Altar. Participe e traga
visitantes!

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

Leitura Bíblica da Semana
Daniel 11:36 - 12:13
Oséias 1:1-3:5
Oséias 4:1-5:15
Oséias 6:1-9:17
Oséias 10:1-14:9
Joel 1:1-3:21
Amós 1:1-3:15

1 João 4:1-21
1 João 5:1-21
2 João 1:1-13
3 João 1:1-15
Judas 1:1-25
Apocalipse 1:1-20
Apocalipse 2:1-17

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

123:1-4
124:1-8
125:1-5
126:1-6
127:1-5
128:1-6
129:1-8

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

29:2-4
29:5-8
29:9-11
29:12-14
29:15-17
29:18
29:19-20

Escala de Serviços
Neste Domingo, 06/12

No Próximo Domingo, 13/12

¨Assessoria Culto:
Wellington S. e Alessandro C.
¨Assessoria EBD:
Edina Gadelha.
¨Berçário 1:
Letícia.
¨Culto Infantil 4 a 7: Tânia N e
Yuli.
¨Culto Infantil 1 a 3: Emília, Fernanda e Ana.
¨Diáconos:
Queomides e Raimunda.
¨Informática:
Claudio, Mayara e Daniel.
¨Introdução:
Eduardo A. e Carol.
¨Motoristas:
Alessandro Correa e Elias V.
¨Recepção:
Josi Sobral e Nadir Vieira.
¨Segurança:
Sebastião, Paulo de Tarso, Elias
Vital e Marcelo Medeiros.

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!
07-Segunda
08-Terça
09-Quarta
10-Quinta
11-Sexta
12-Sábado
13-Domingo

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

Valmi V. e Sinval Lima.
Andreia Santos.
Dinalva.
Gláucia e
Emanuel.
Viviane, Amanda e Débora A.
Edson F. e Norma Maria.
Norton, Valdivino e Ricardo.
Valdivino e Dinah.
Alessandro Correa e Elias V.
Moacir Santos e Angélica F.
Izaque, Eduardo Alencar,
Clesson, Paulo José.

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

Boletim Dominical

Ano XXXIV - Nº49

Pastoral
Fundamentos da Igreja Multiplicadora
Atos 2:42-43; 46

Viver uma igreja multiplicadora significa apresentar alguns aspectos
fundamentais na prática de ser igreja. O fato de uma igreja ter pequenos grupos, não
quer dizer que seja Igreja Multiplicadora. Baseados na igreja primitiva, encontramos
alguns aspectos que consideramos necessários na Igreja Multiplicadora:
“ E eles perseveravam”. A perseverança é uma marca essencial para os dias de
hoje. Vamos iniciar o processo da igreja Multiplicadora, mas se não perseverarmos,
vamos desistir no meio do caminho. Lembremos que: “na verdade, todos os que querem
viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições”; a perseverança é fruto
das perseguições.
“Eles perseveravam no ensino dos apóstolos”. O ensino do Evangelho está
presente na prática do Relacionamento Discipulador. Uma igreja Multiplicadora investe
no discipulado entendendo que o centro da Grande Comissão está em fazer discípulos.
Isto é o ensinar verbalmente de como cumprir a Palavra de Deus.
“Eles perseveravam (...) na comunhão, no partir do pão”. A comunhão e o partir
do pão promovem a saúde da igreja Multiplicadora. Uma igreja que não se relaciona não
transmite vida aos que a observam. Um dos motivos da igreja se reunir nas casas, por
meio dos PGMs é porque potencializa a comunhão da igreja e na convivência que as
necessidades da igreja são descobertas e supridas.
“Eles perseveravam (...) na oração”. A oração não é um momento do culto, nem
mesmo um culto. A oração deve ser a vida da igreja. Os membros devem ser ensinados
e motivados a terem uma vida de oração.
“Em cada um havia temor”. O temor era uma marca da igreja primitiva. Ele é
gerado pelo conhecimento de quem é Deus. A igreja deve buscar intencionalmente a
intimidade com Deus a ponto de temê-Lo.
“E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em
casa”. A agenda da igreja era ser igreja todos os dias. Quando os valores do Reino são
transmitidos por meio do discipulado o resultado é que a igreja prioriza as atividades do
Reino e passa a fazer discípulos diariamente e todos os dias o Senhor acrescenta os que
vão sendo salvos.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva
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Sobradinho, 06 de dezembro de 2015.

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

Instrumental

É notícia na PIBS
Instrumental

“Aclame ao Senhor” e “Jesus, Essência do Louvor”
Colossenses 3:16

"A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria; ensinai e aconselhai uns aos
outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração."

Dedicação de Dízimos e Ofertas

Instrumental

}
Rei dos reis e Senhor
}
Te entregamos nosso viver.

É notícia na PIBS
Instrumental
“Em Espírito, Em Verdade”

Em espírito, em verdade
bis
Te adoramos, te adoramos.
bis

Pra te adorar, ó Rei dos reis,
Foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
Meu prazer é te louvar,
Meu prazer é estar nos átrios do Senhor,
Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.

Oração
Participação Musical
Leitura Bíblica

Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

Visitantes, Bens e Vidas
Coro PIBS
Mateus 28:19-20

"Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo; ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei; e eu estou
convosco todos os dias, até o final dos tempos."

Participação Musical
Momento de Intercessão

2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.
3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor

Pr. Nilton Antônio de Souza
“Consagração”

Ao Rei dos reis consagro tudo o que sou.
De gratos louvores transborda o meu coração.
A minha vida eu entrego
nas tuas mãos, meu Senhor.
Pra te exaltar com todo o meu amor.
Eu te louvarei conforme a tua justiça
e cantarei louvores, pois tu és Altíssimo.

Toda terra celebra a Ti,
com cânticos de júbilo,
pois tu és o Deus criador.
Toda terra celebra a Ti,
com cânticos de júbilo,
pois tu és o Deus criador.

Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver.
Cantarei e contarei as tuas obras,
pois por tuas mãos foram criadas,
terra, céu e mar e todo ser que neles há.

A honra, a glória, a força
e o poder ao Rei Jesus
e o louvor ao Rei Jesus.

Oração de Gratidão
Poslúdio

Oração de Intercessão
Ministério das Comunicações
Prelúdio
Canto Congregacional

“Ele é Meu e Teu Senhor - 202 HCC”

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.

Mensagem
Canto Congregacional

Noite - 19h

“Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça,
Cristo”. (Efésios 4:15)

“Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram de sua casa. E, levando-os consigo,
naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os ferimentos; e logo foi batizado, ele e todos os seus.
Então os fez subir para sua casa, pôs a mesa para eles e alegrou-se muito com toda a sua casa, por
haver crido em Deus”. (Atos 16:32-34)

Cantos Congregacionais
Leitura Bíblica

Processional
Saudações e Boas Vindas

Instrumental

Coro PIBS

1. Pedir a Deus que continue nos mostrando o caminho a seguir a respeito dos PGMs.
2. Agradecer a Deus pela conferência e pelos oradores.
3. Pedir a Deus que levante pessoas para desejarem viver os relacionamentos discipuladores
como estilo de vida.

Cantos Congregacionais “O Meu Prazer”, “Nosso Deus é Poderoso” e “Digno é o Senhor”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 01 a 07 anos)
Mensagem
Pr. Nilton Antônio de Souza
Canto Congregacional
“Me Derramar”
Eis-me aqui, outra vez
diante de Ti abro o meu coração.
Meu clamor, tu escutas
e fazes cair as barreiras em mim.
És fiel Senhor e dizes palavras de amor
e esperanças sem fim.
Ao sentir teu toque Por tua bondade libertas meu ser
No calor deste lugar.
Eu venho me derramar, dizer que te amo
Me derramar, dizer te preciso,
Me derramar, dizer que sou grato
Me derramar, dizer que és formoso...

Oração
Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min
“Aclame ao Senhor”
Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor.
Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor.
Com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre Te adorarei.
Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos.
Poder, majestade e louvores ao Rei.
Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome.
Alegre te louvo por Teus grandes feitos,
firmado estarei, sempre Te amarei.
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim.

“Jesus, Essência do Louvor”
Quando o som se vai tudo se desfaz, eu me achego a ti,
Para dar-te, ó Deus, algo de valor, que alegre a ti,
Dar-te hei mais que uma canção, pois a música em si,
Não é o que queres de mim.
Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou
E queres meu coração.
Quero adorar-te com minha alma,
És o meu Salvador, a essência do meu louvor.
Perdão, Senhor, é o que mais quero,
És o meu Redentor e a essência do meu louvor.
Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais.
Pobre fraco sou, mas o que tenho é teu, Minha vida dou.
Dar-te-hei mais que uma canção, pois a música em si,
Não é o que queres de mim.
Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou
E queres meu coração.

“Ele é Meu e Teu Senhor - 202 HCC”
1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.
3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor

Noite - 19h
“Em Espírito, Em Verdade”

}
Rei dos reis e Senhor
Te entregamos nosso viver.}

Em espírito, em verdade
bis
Te adoramos, te adoramos.

Pra te adorar, ó Rei dos reis,
Foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
Meu prazer é te louvar,
Meu prazer é estar nos átrios do Senhor,
Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.

bis

“O Meu Prazer”
Adorado, exaltado, soberano,
Deus supremo és,
Pai das luzes,
Pai de todos nós,
Imutável és, pleno em glória e poder.

O meu prazer é te louvar, Senhor,
erguer a minha voz e te exaltar,
Render ações de graça, declarar,
que és Senhor, que és Senhor,
que és Senhor...

O meu prazer é te louvar, Senhor,
erguer a minha voz e te exaltar,
render ações de graça, declarar,
que és Senhor, que és Senhor,
que és Senhor...

Já temos a unção que vem de Ti,
que vem do Santo e desce sobre nós,
nos resgatando pra um novo viver,
com poder pra vencer todo mal,
Santíssimo, luz do meu ser,
Tu és meu Deus, o meu prazer. (MULHERES)
Incomparável, Senhor tu és, (HOMENS)
plenitude de Amor! (TODOS)

Em tua presença há plena alegria,
delícias sempre tenho em tuas mãos.
A minha voz aclama a Ti, Senhor,
vou erguer minha voz, celebrar.

“Nosso Deus é Poderoso”
Poderoso, nunca falhará
maravilhoso Deus!
Mais que buscamos,
mais que pedimos,
grandes coisas faz!
Ressurgiu e a morte venceu
nosso Deus é poderoso.
Em seu nome vamos vencer
nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está
dando a solução.
Deus conosco, nos conduzirá
Mais que sabemos,
Jamais nos deixará. (2x)
mais que esperamos,
Deus por nós, quer nos abraçar
grandes coisas faz.
Ele nunca falhará. (2x)

“Digno é o Senhor”
Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou.
Sacrifício de amor, que me comprou,
Ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos,
graças eu te dou, ó meu Senhor!
Lavou minha mente e coração,
me deu perdão, restaurou-me a comunhão.

Pelos cravos em tuas mãos,
graças eu te dou, ó meu Senhor!
Lavou minha mente e coração,
me deu perdão,
restaurou-me a comunhão.

Digno é o Senhor, sobre o trono está.
Soberano criador, vou sempre te adorar.
Elevo minhas mãos, ao Cristo que venceu.
Cordeiro de Deus morreu por mim.
mas ressuscitou, digno é o Senhor

