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CULTO DE GRATIDÃO: agradecemos
a todos os irmãos que contribuíram para
construção da casa da Irmã Dirce.
Realizaremos um culto de gratidão na terça
-feira, dia 15/12.Sairemos da PIBS às 16h.

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 ou de família.

NASCIMENTO: informamos que no dia
30 de novembro nasceu Levi, filho dos
irmãos Cláudio e Carlene e ele se encontra
na UTI-Neo! Vamos continuar orando pelo
sua recuperação.

VIVA FAMÍLIA: só faltam dois meses
para estarmos juntos em acampamento, por
isso, você que ainda não pagou, acerte suas
parcelas e você que já pagou, parabéns!
Continuemos orando para esse grande
momento de celebração da nossa igreja. E
que em tudo Deus seja louvado!

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 13/12 No Próximo Domingo, 20/12 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, 13 de dezembro de 2015.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXIV - Nº50

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: 14- Clesson Kleber
Rodrigues de Oliveira; 18- Guilherme
Monteiro Gomes. Casamento: 15- Elisaldo
Menezes e Marlucia Farias; 16- Josi e
Wellington; 17- Eunice e Deraldo, 19- Daiana
Sobral e Paulo Morgan, Valmi e Nadir.
Parabéns!

ORQUESTRA: estamos chegando ao final
da campanha de compra de instrumentos para
a orquestra PIBS. Alcançamos até hoje 35%.
Você ainda pode fazer parte!

REUNIÃO DO CPC: o Pr. Washington
convoca o conselho para a última reunião de
2015, dia 18/12 às 20h, na PIBS.

CULTO ADM: os membros da PIBS são
convocados para a assembleia regular a ser
realizada no próximo domingo,  dia 20/12, às
10h25.

Editorial

Um tesouro para você

14-Segunda
15-Terça
16-Quarta
17-Quinta
18-Sexta
19-Sábado
20-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!

Valmi V. e Sinval Lima.
Andreia Santos.
Dinalva.
Não haverá classe.

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.

 A Colômbia anunciou que encontrou o maior tesouro da história ao localizar
um navio que afundou com extraordinária quantidade de moedas de ouro, pérolas e
outras riquezas.

 Deus nos presenteou com um tesouro de maior e inestimável valor, a Palavra
de Deus que é “mais desejável do que ouro, mais que muito ouro depurado” (Salmo
19:10).

 A Bibliologia é a maneira como a Bíblia foi preservada; seu impacto na vida de
seus leitores e no mundo faz da Bíblia o mais fascinante de todos os livros e o mais
extraordinário tesouro da humanidade.

 A igreja brasileira conta com a maior Sociedade Bíblica do mundo. A Sociedade
Biblica do Brasil jádistribuiu mais de100 milhões de Bíblias. No entanto, este fato não
faz dos brasileiros os maiores leitores da Biblia. Apenas 5 milhões leem a Bíblia
frequentemente.

 O propósito da Bíblia é revelar os desígnios de Deus e seu amor pela
humanidade. O cerne da Bíblia é João 3:16:  “Deus amou o mundo e deu o seu Filho”.
Jesus afirma o valor da Palavra em João 17:17 “A tua Palavra é a verdade”. Em João
3:16 encontramos a mensagem central do Evangelho.  Em João 17:17 Jesus enfatiza a
centralidade da Palavra  na proclamação do Evangelho.

 Com tristeza, vemos religiões, líderes chamados cristãos e seus seguidores
divorciados da Bíblia. É deprimente encontrarmos inúmeros crentes alienados da Palavra
de Deus. Jesus reprovou os judeus por não conhecerem as Escrituras (Mateus 22:29).

 Não se canta com tanta segurança “O bom cristão tem a Bíblia na mão, na
mente e no coração.”

 Um crente não deve viver à margem do que Deus deixou de mais precioso para
ele: o tesouro da Palavra do Rei dos reis e Senhor dos senhores. Como pode tantos
crentes, que a despeito de sua longa caminhada no Evangelho, estarem menos
preparados para falar da Bíblia do que uma criança islâmica para falar do Corão?

 “Conheçamos e prossigamos em conhecer ao SENHOR” (Oséias 6:3). Não
sejamos como”…Os que ouvem a Palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação
da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a Palavra, ficando Ela
infrutífera.” (Marcos 4:19).

 Leiamos e pratiquemos a Palavra.

Juntos pela causa da Bíblia,
Pr. Alcântara

Daniel F. e Clesson.
Karina Mondiane.
Débora Nascimento.
Karina e
Vanessa.
Viviane, Amanda e Débora A.
Isaque A. e Rosiléia Alves.
Mayara, Camylla e Jozy.
Silvio e Elias Monteiro.
Paulo José e Franquisnei L.
Valmi V. e Maria Clara.
Marcos Gomes, Hudson Teles
e Ricardo Valverde.

Amós 4:1 - 9:15
Obadias 1:1-21
Jonas 1, 2, 3, e 4
Miquéias 1,2,3, e 4
Miquéias 5,6 e 7
Naum 1,2, e 3
Habacuque 1,2 e 3

Apocalipse 3
Apocalipse 4
Apocalipse 5
Apocalipse 6
Apocalipse 7
Apocalipse 8
Apocalipse 9

Salmo 130 e 131
Salmo 132
Salmo 133
Salmo 134
Salmo 135
Salmo 136
Salmo 137

Provérbios 29:21 - 23
Provérbios 29:24 - 25
Provérbios 29:26-27
Provérbios 30: 1 - 4
Provérbios 30:5-6
Provérbios 30:7-9
Provérbios 30:10



ORDEM DOS CULTOS
Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas

Oração de Intercessão
Ministério das Comunicações É notícia na PIBS
Prelúdio Instrumental
Canto Congregacional “Vem, Esta é a Hora”

Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Coro Masculino
Leitura Bíblica II Tm 2:2; Hb 4:12; II Tm 3:16; I Tm 1:15a e Sl 119:11

Participação Musical Coro Masculino
Momento de Intercessão

Cantos Congregacionais      “Cantarei Teu Amor”, “Quão Grande” e “Eu Me Alegro”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 01 a 03 anos)
Mensagem Pr. José Carlos Alcântara
Canto Congregacional “Igual a Jesus”

Oração
Poslúdio Instrumental

Noite - 19hManhã - 10h25min
Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão Pelo Culto
Canto Congregacional “És Amável”
Ministério das Comunicações É notícia na PIBS
Prelúdio Instrumental

Participação dos Adolescentes do Mestre D’Armas
Leitura Bíblica Hb 4:12; II Tm 3:16-17; Js 1:8

Momento de Intercessão

Participação Musical Alex Lima
Dedicação de Dízimos e Ofertas                                 “Livro Santo - 215 HCC”

Texto Bíblico Esdras 7:10

Mensagem Pr. Aldo Gléria Cavalcante
Oração Pelo Desafio da Leitura da Bíblia em um Ano
Canto Congregacional “Ao Teu Dispor”
Oração de Consagração
Poslúdio Instrumental

"Semeai justiça para vós, colhei segundo a misericórdia; lavrai o campo virgem; porque é tempo
de buscar ao SENHOR, até que venha e chova a justiça sobre vós." (Oséias 10:12)

1. Agradecer a Deus pela presença da Bíblia em nossas vidas.
2. Que Deus coloque em nosso coração um forte desejo de estudar a Bíblia.
3. Que Deus nos ajude a pôr em prática aquilo que lemos na Bíblia.

“Tenho-te buscado de todo o coração; não permitas que me desvie dos teus mandamentos.
SENHOR, que teu amor e tua salvação também venham sobre mim, conforme tua palavra.
Assim, obedecerei de contínuo à tua lei, para sempre e eternamente”. (Salmo 119:10;41;44)

DIRIGENTE:

TODOS:

DIRIGENTE:

Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de
dois gumes; penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é
capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração.

Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreen-
der, para corrigir, para instruir em justiça; a fim de que o homem de Deus tenha
capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra.

Não afastes de tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que
tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito; assim farás prosperar o
teu caminho e serás bem-sucedido.

DIRIGENTE:

TODOS:

MULHERES:

TODOS:

O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e
aptos para também ensinarem a outros.

Porque as boas-novas também foram pregadas a nós, assim como a eles; mas a
palavra da pregação de nada lhes aproveitou, porque não foi acompanhada pela fé
nos que a ouviram.

Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender,
para corrigir, para instruir em justiça;

Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação: guardei a tua palavra no meu coração
para não pecar contra ti.

Vem, esta é a hora da adoração, vem, dar a Ele teu coração.
Vem, assim como estás para adorar, vem, assim como estás diante do pai.

Vem.
Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará.

Mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá.

1- Livro santo, Sagrada Escritura,
és a firme Palavra de Deus,
que não muda, jamais envelhece
e transmite mensagem do céu.

2- Bíblia santa, és a luz no caminho
deste mundo enganoso e carnal;
iluminas meus passos pra sempre,
dando força e vigor perenal.

És espelho, martelo e espada;
és o amigo melhor do cristão.
Livro santo, Divina Palavra,
fortaleza do meu coração.

3- És de Deus a mensagem sagrada,
que proclama de Cristo o perdão;
com promessas preciosas, tão lindas,
de levar-me à celeste mansão.

“Porque Esdras tinha-se disposto no coração a estudar a Lei do Senhor e a
praticá-la, e a ensinar em Israel os seus estatutos e normas.”

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.

1. Que aprendamos a viver a Bíblia como única regra de fé e prática.
2. Que cada lar de nossa cidade tenha pelo menos um exemplar da Bíblia.
3. Que Deus levante pregadores da Bíblia nos dias de hoje.



Manhã - 10h25min
“És Amável”

“Livro Santo - 215 HCC”

“Ao Teu Dispor”

Noite - 19h

“Vem, Esta é a Hora”

“Cantarei Teu Amor”

“Quão Grande é o Meu Deus”

“Eu Me Alegro em Ti”

Vem, esta é a hora da adoração, vem, dar a Ele teu coração.
Vem, assim como estás para adorar, vem, assim como estás diante do pai.

Vem.
Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará.

Mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá.

Dos montes corre para o mar, Teu rio de amor por mim.
Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar.

Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos.
Teu amor me alcança e me faz louvar-Te.

Cantarei Teu amor pra sempre! (4x)
Meu coração exulta, de alegria eu canto.

Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a Tua alegria.

A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.

Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.

Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte

todo tempo meu socorro vem de Ti.

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.

Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

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

Eis-me aqui, sou um servo a teu dispor. Reina em mim pra que o mundo possa ver
Tua luz em meio às trevas e tão grande salvação,
que liberta o homem, traz a paz e dá perdão. (3x).

Eu quero ser usado, meu Senhor. Com tudo o que tenho e que sou.
Ser um vaso em tuas mãos e canal do teu amor,

Instrumento vivo por onde quer que for.
Quero falar da mudança que houve em mim, da nova vida que um dia alcancei.

Quero dar o meu melhor, Te agradar e Te servir em meus passos quero o Teu querer
cumprir.

1- Livro santo, Sagrada Escritura,
és a firme Palavra de Deus,
que não muda, jamais envelhece
e transmite mensagem do céu.

2- Bíblia santa, és a luz no caminho
deste mundo enganoso e carnal;
iluminas meus passos pra sempre,
dando força e vigor perenal.

És espelho, martelo e espada;
és o amigo melhor do cristão.
Livro santo, Divina Palavra,
fortaleza do meu coração.

3- És de Deus a mensagem sagrada,
que proclama de Cristo o perdão;
com promessas preciosas, tão lindas,
de levar-me à celeste mansão.

Com esplendor de um rei. Com majestade e luz
Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar.

Ele é a própria luz e as trevas vão fugir.
Tremer com Sua voz, tremer com Sua voz.

Quão grande é o meu Deus.
Cantarei quão grande é o meu Deus

E todos hão de ver quão grande é o meu Deus.

Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos.
O começo e o fim, o começo e o fim.

Três se formam em um , Filho, Espírito e Pai.
Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão.

Sobre todo nome é o Seu.
Tu és digno do louvor.

Eu cantarei:
quão grande é o meu Deus.


