
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS -DEZEMBRO DE 2015

0 %
100 %

do orçado

Informativo

01 a 13/12

64%  rea l i za d o

MINISTÉRIO DOS ESPORTES:
convida todos os atletas casados e solteiros
para a confraternização de final de ano, dia
26/12, sábado, às 15h, no Centro Esportivo
Toni Matos. Inscrições: R$10,00. Procurar
os irmãos Valmi ou Wellington.

CONVIDAMOS:  TODA A IGREJA e
sua família para participarem do culto do
dia 25, aqui na PIBS onde o Coro Jovem
apresentará a cantata “Glória!”. O culto
desse dia Especial, começará as
19h45.Venham e convidem seus amigos!

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, 20/12 No Próximo Domingo, 27/12 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, 20 de dezembro de 2015.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXIV - Nº51

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: 20- Mariana Sousa
Sobra, Melissa Freitas Brito; 21- Miguel
Rodrigues Moreira Motta; 22- Ana Freitas
Bezerra, Lucas de Lima Sousa Bezerra, Selvina
Maria da Conceição; 25- Paulo de Tarso da
Silva Bezerra. Casamento: 22- Salvadora e
Samuel; 23- Alessandro e Elaine. 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!

RECADASTRAMENTO: os irmãos que
ainda não fizeram a atualização de seus dados
através do recadastramento, pedimos que
procurem a secretaria para fazê-lo.

MCA - CONFRATERNIZAÇÃO DE
NATAL: será no dia 22/12, terça - feira, às
15h no colégio da PIBS. Trazer um presente
para a amiga da hora e algo para nosso lanche.

Pastoral

O Desafio Foi Lançado

21-Segunda
22-Terça
23-Quarta
24-Quinta
25-Sexta
26-Sábado
27-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!

Daniel F. e Clesson.
Karina Mondiane.
Débora Nascimento.
Não haverá classe.

Não haverá classe.
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.

Sofonias 1,2, e 3
Ageu 1,2
Zacarias 1 e 2
Zacarias 3 e 4
Zacarias 5 e 6
Zacarias 7 e 8
Isaías 9:6-7 e Lucas 2:8-20

Apocalipse 10
Apocalipse 11
Apocalipse 12
Apocalipse 13
Apocalipse 14
Apocalipse 15
Apocalipse 16

Salmo 138
Salmo 139
Salmo 140
Salmo 141
Salmo 142
Salmo 143
Salmo 144

Provérbios 30:11-14
Provérbios 30:15-16
Provérbios 30:17
Provérbios 30:18-20
Provérbios 30:21-23
Provérbios 30:24-28
Provérbios 30:29-31

Se não for pra valer, não valeu a pena aceitar o desafio! Muitos vieram à frente
aceitando o desafio de lerem a Bíblia, a partir do segundo domingo de dezembro de
2015, até ao Dia da Bíblia, em 2016, um ano cravado. Foi surpreendente o momento do
desafio, porque revelou uma igreja que gosta de ler e quer ler a Bíblia. A manifestação
voluntária trouxe grandes e pequenos à frente para testificarem e confirmarem a decisão
pelo desafio da leitura.

O propósito não é ler a Bíblia toda em um ano. Mas em todos os dias do ano ler
a Bíblia. O volume da leitura não será um, ou dois, ou cinco, ou dez capítulos. O
sentimento e o pensamento é que você se deleite em ler a Bíblia, ainda que seja um
versículo, mas lido com prazer, com reflexão, perguntando a Deus o que Ele quer lhe
falar através daquela Palavra.

“Antes tem seu prazer da Lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite”. Esse
prazer o tira do peso da obrigação de ler a Bíblia toda, em um ano, o que, por certo, acaba
não conseguido cumprir com essa tarefa, e também, não conseguindo fazer a outra
coisa que é ler a Bíblia todos os dias. O resultado disso é frustração e vazio na alma pela
ausência da Palavra de Deus.

O desafio é ler uma porção da Bíblia todos os dias. Cada dia você pode ler algo
de um livro, ou pode começar por um livro da Bíblia e lê-lo até o fim. Se você pode e quer
um ritmo mais forte, comece pela sugestão de leitura da Bíblia que oferecemos no
boletim, ou comece em Gênesis e vá até Apocalipse, ou leia os profetas menores e
depois vá ao Evangelho e depois às cartas de Paulo. Uma sugestão: começar pelo livro
de Atos.

Veja você que a Bíblia é tão rica que desejamos ler tudo ao mesmo tempo. Disse
o Senhor: “Não é a minha palavra como fogo [...] e como um martelo que esmiúça a
pedra? [...] e vô-la tenho anunciado, falando-vos insistentemente; mas vós não tendes
escutado”. Vamos ouvir e obedecer, leia a Bíblia!

De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

Fabiano N. e Caio Guedes.
Oliene.
Maria das Graças.
Não haverá classe.

Não haverá classe.
Deraldo A. e Ivone.
Valdivino, Ricardo e Daniel.
Olinda M. e Wellida N.
Israel Batista e Elias Vicente.
Sebastião C. e Ana Freitas.
José Carlos, Israel e
Jefther.



ORDEM DOS CULTOS
Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas

Oração de Intercessão
Ministério das Comunicações É notícia na PIBS
Prelúdio Instrumental
Canto Congregacional “Tu És Soberano”

Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Coro Feminino
Leitura Bíblica Romanos 8:31-39

Participação Musical Coro Feminino
Momento de Intercessão

Cantos Congregacionais                               “Eu Te Agradeço”e “Graças Dou”
Oração
Mensagem       “Confiar em Deus apesar de...” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Confiarei”

Oração
Poslúdio Instrumental

Noite - 19hManhã - 10h25min
Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas

Oração de Intercessão Pelo Culto
Ministério das Comunicações É notícia na PIBS
Prelúdio Instrumental
Canto Congregacional “Senhor, Te Quero” e “Mais de Cristo - 364 HCC”
Leitura Bíblica Salmo 42
Dedicação de Dízimos e Ofertas         “Castelo Forte é o Nosso Deus - 406 HCC”

Momento de Intercessão

EXPEDIENTE

ORDEM DO DIA

ENCERRAMENTO

Canto Congregacional “Igreja”
Oração
Poslúdio Instrumental

"Então irei ao altar de Deus, a Deus, que é minha grande alegria; e ao som da harpa te louvarei,
ó Deus, meu Deus." (Salmo 43:4)

1. Por arrependimento, confissão e perdão.
2. Por mais santidade perante o Senhor Deus.

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação – Comissão auxiliar de Exame de Contas

2. Outros assuntos
3. Parecer da Comissão de Membros.
                a. Movimento de Membros  b. Profissão de fé
4. Leitura e aprovação da Ata.

1- Castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada.
Com seu poder defende os seus, a sua Igreja amada.
Com força e com furor nos prova o Tentador,
com artimanhas tais e astúcias infernais
que iguais não há na terra.

2- A nossa força nada faz, estamos nós perdidos,
Mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos.
Defende-nos Jesus, o que venceu na cruz,
Senhor dos altos céus, que, sendo o próprio Deus,
Triunfa na batalha.

3- Se nos quisessem devorar demônios não contados,
não nos podiam assustar, nem somos derrotados.
O grande acusador dos servos do Senhor
já condenado está, vencido cairá por uma só palavra.

4- Sim, que a palavra ficará sabemos com certeza,
pois ela nos ajudará com armas de defesa.
Se temos de perder família, bens, poder,
e, embora a vida vá, por nós Jesus está
e dar-nos-á seu reino.

“Se não fora o Senhor, que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Escapamos, como um pássaro,
do laço do passarinheiro; o laço quebrou-se, e nós escapamos. O nosso socorro está no Senhor,

que fez os céus e a terra”. (Salmo 124:1,7-8)

“Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei
do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que para a lei
era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o

pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e como sacrifício
pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a
carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne; mas
os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte;

mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não
está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus.
Vós, porém, não estais sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus

habita em vós. (Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo.)”

1. Que Deus sustente a nossa confiança e esperança unicamente Nele.
2. Que o Espírito de Deus nos conduza a confiar no Senhor e esperar nas suas promessas.
3. Que a aparente prosperidade do mundo ímpio, não nós impeça de viver um contentamento,

em Cristo.

Confiarei em Ti, Senhor,
minha esperança está em Ti,
não há maior prazer do que saber
que o meu Deus cuida de mim.

Meu futuro está seguro em suas mãos,
não importa a circunstância
permanecerei firmado nas promessas
que o Senhor me fez.

Confiarei em Ti. (x5)

Eu não tenho que andar ansioso
se vou ter o que comer ou vestir,
se o Senhor veste os lírios do campo,
o que mais não fará por mim?

Eu não tenho que andar preocupado
com os cuidados e males do amanhã,
pois até aqui o Senhor me sustentou.

Tu és soberano sobre a terra,
Sobre os céus Tu és Senhor, absoluto.
Tudo o que existe e acontece,
Tu o sabes muito bem, Tu és tremendo!

E apesar dessa glória, que tens,
Tu te importas comigo também,
E este amor tão grande eleva-me,
Amarra-me a Ti, Tu és tremendo.



Manhã - 10h25min
“Senhor, Te Quero”

“Mais de Cristo - 364 HCC”

“Castelo Forte é nosso Deus - 406 HCC”

“Igreja”

Noite - 19h

“Tu És Soberano”

“Eu te Agradeço”

“Graças Dou”

“Confiarei”

1- Castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada.
Com seu poder defende os seus, a sua Igreja amada.
Com força e com furor nos prova o Tentador,
com artimanhas tais e astúcias infernais
que iguais não há na terra.

2- A nossa força nada faz, estamos nós perdidos,
Mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos.
Defende-nos Jesus, o que venceu na cruz,
Senhor dos altos céus, que, sendo o próprio Deus,
Triunfa na batalha.

3- Se nos quisessem devorar demônios não contados,
não nos podiam assustar, nem somos derrotados.
O grande acusador dos servos do Senhor
já condenado está, vencido cairá por uma só palavra.

4- Sim, que a palavra ficará sabemos com certeza,
pois ela nos ajudará com armas de defesa.
Se temos de perder família, bens, poder,
e, embora a vida vá, por nós Jesus está
e dar-nos-á seu reino.

Eu te busco, te procuro, oh Deus. No silêncio tu estás.
Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim.
Conhecer-te eu quero mais.

Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar.
Vou lutando, nada pode me impedir,
eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais.

Senhor, te quero,
quero ouvir tua voz.
Senhor, te quero mais.
Quero tocar-te,
Tua face eu quero ver.
Senhor, te quero mais.

1- Mais de Cristo eu quero ver, mais do seu amor obter,
Mais da sua compaixão, mais da sua mansidão.

2- Mais de Cristo compreender, quero a Cristo obedecer,
Sempre perto dele andar, Seu amor manifestar.

Mais, mais de Cristo. Mais, mais de Cristo.
Mais do seu puro e santo amor, Mais do meu Mestre e Salvador.

3- Mais de Cristo transmitir, os seus passos vou seguir;
imitando seu viver, vou seu reino promover.

Estamos todos congregados aqui.
Certamente abençoados por Deus
Há um clima, uma esfera de amor,
Uma força que se move entre nós.

Algo novo Deus está por fazer
A este povo a quem muito quer bem,
Seu Espírito ele já derramou,
Sua Igreja forte edificou.

Pra louvor de tua glória, vem, Senhor tua história
Escrever através de nossas vidas
Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos
Vem Senhor e reina hoje aqui.
Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor e reina hoje aqui.

Eu te agradeço, Deus por se lembrar de mim
e pelo teu favor e o que me faz crescer;

Eu vivo pela fé, e não vacilo;
Eu não paro, eu não desisto,

eu sou de Deus, eu sou de Cristo.

Você mudou a minha história
e fez o que ninguém podia imaginar.

Você acreditou e isso é tudo
só vivo pra você não sou do mundo,não.

A honra, a glória, a força o louvor a Deus
e o levantar das minhas mãos

é pra dizer que te pertenço, Deus.

Eu te agradeço, Deus que no deserto
não me deixou morrer e nem desanimar

e como aquela mãe, que não desiste
você não se esqueceu, você insiste...

Tens feito tanto por mim,
da escuridão tua luz me tirou.
Graças dou. Graças dou.
Por teu Amor e perdão,
por meus pecados levados na cruz.
Graças dou. Graças dou.

Aqui diante de Ti,
eu  tenho tanto pra te agradecer.
Graças dou. Graças dou.
O que me deste, Senhor,
por tantas bênçãos que eu não posso ver.
Graças dou. Graças dou.

Com meu coração
e o meu louvor,
com as mãos aos céus,
Louvo-te, Senhor.

Graças dou, sempre a Ti eu graças dou,
graças dou.

Confiarei em Ti, Senhor,
minha esperança está em Ti,
não há maior prazer do que saber
que o meu Deus cuida de mim.

Meu futuro está seguro em suas mãos,
não importa a circunstância
permanecerei firmado nas promessas
que o Senhor me fez.

Confiarei em Ti. (x5)

Eu não tenho que andar ansioso
se vou ter o que comer ou vestir,
se o Senhor veste os lírios do campo,
o que mais não fará por mim?

Eu não tenho que andar preocupado
com os cuidados e males do amanhã,
pois até aqui o Senhor me sustentou.

Tu és soberano sobre a terra,
Sobre os céus Tu és Senhor, absoluto.
Tudo o que existe e acontece,
Tu o sabes muito bem, Tu és tremendo!

E apesar dessa glória, que tens,
Tu te importas comigo também,
E este amor tão grande eleva-me,
Amarra-me a Ti, Tu és tremendo.


