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CULTO DE ANO NOVO: convidamos
a família PIBS pra o culto dia 31/12/15,
quinta-feira, às 22h30. Será o último culto
do ano e naquele dia, levantaremos uma
oferta especial.

AGRADECIMENTO: o Ministério da
Comunhão agradece a todos os irmãos que
contribuiram e que trabalharam com
empenho para a realização do Ágape de
Natal, que foi uma bênção. Que Deus
abençoe e recompense a cada um.

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, 27/12 No Próximo Domingo, 03/01 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, 27 de dezembro de 2015.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXIV - Nº52

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: 27- Deraldo André
do Nascimento, Fernando Bulhões Desidério;
28- Camylla Menezes Pereira, Patrícia
Monteiro Martins Santos; 30- Pedro Henrique
Monteiro Bulhões; 31- Paulo José Soares de
Souza; 02- Edson Ferreira da Silva, Pr. Nilson
Pereira de Moura. Casamento: 30-
Franquisnei e Gláucia. Parabéns!

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

MANANCIAL 2016: já estão à disposição
para serem adquiridos Mananciais para 2016.
Os irmãos interessados deverão procurar a irmã
Rosiléia.

Pastoral

Eu posso recomeçar

28-Segunda
29-Terça
30-Quarta
31-Quinta
01-Sexta
02-Sábado
03-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!

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.

Zacarias 9
Zacarias 12 e 13
Zacarias 14
Malaquias 1 e 2
Malaquias 3 e 4
Gênesis 1 e 2
Gênesis 3 e 4

Apocalipse 17
Apocalipse 18
Apocalipse 19
Apocalipse 20
Apocalipse 21
Apocalipse 22
Mateus 1 e 2

Salmo 145
Salmo 146
Salmo 147
Salmo 148
Salmo 149 e 150
Salmo 1
Salmo 2

Provérbios 30:32
Provérbios 30:33
Provérbios 31:1-7
Provérbios 31:8-9
Provérbios 31:10-31
Provérbios 1:1-6
Provérbios 1:7-9

Paulo Lobo e Nelson.
Edina Gadelha.
Euza.
Não haverá classe.

Não haverá classe.
Valdivino e Maria Alves.
Valdivino, Ricardo e Daniel.
Eduardo A. e Carol A.
Nelson e Sinval Lima.
Tânia S. e Valmi.
Dájames, Valmi, Antonio e
Daniel Ferreira.

Essa é a chance que milhares de pessoas esperam ter na vida. Elas querem
recomeçar e são diversos os objetivos possíveis e até impossíveis. As pessoas sempre
querem recomeçar as conquistas no casamento ou na vida profissional, ou escolar, ou
nos relacionamentos rompidos, ou nos projetos pessoais e até mesmo o relacionamento
com Deus,

 Talvez, seja você uma dessas pessoas, que querem recomeçar uma nova
vida, acreditando que nesse recomeço, podem encontrar a felicidade. A Bíblia tem
exemplos de pessoas que tiveram semelhantes sentimentos e foram restauradas e
recomeçaram a vida e o trabalho de forma gloriosa.

Davi foi um desses casos. Ele tinha certos traços de caráter tão especiais, mas
perdeu tanto ao ter cometido pecados tão grosseiros depois de uma carreira
acentuadamente, bem sucedida, e depois de conquistar a admiração de todo o povo.

Os pecados de Davi não foram banais. Depois de sua vida estar em pandarecos
e sob o peso esmagador da mão de Deus, Davi reconheceu e confessou tudo de errado
que havia feito e suplicou à misericórdia do Senhor: o perdão, a purificação e encontrou
no Pai a graça do recomeço. Depois de tudo, Davi recomeçou a sua vida e fez grandes
coisas para a Glória de Deus e a Bíblia diz que ele terminou a vida assim: “morreu em
ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória”.

Ensejamos que você obtenha a experiência dos resultados de um recomeço,
mesmo que não tenha levado tanto a sério sua vida cristã, no decorrer do ano. Mesmo
que tenha deixado passar oportunidades de servir, de estar nos cultos, de participar da
vida financeira da igreja, de servir através do seu dom e talentos, Deus está renovando
a oportunidade para aqueles que desejam recomeçar.

Eu quero e eu posso recomeçar 2016, sendo um leitor apaixonado da Bíblia.
Também posso me colocar disponível para aprender como melhor servir nos ministérios
da igreja. Posso recomeçar participando dos cultos com alegria. Recomeço acreditando
naquilo que fui chamado para fazer. Eu posso recomeçar obedecendo a Deus; imitando
a Jesus, quando desprezado, devolveu bondade; quando rejeitado, demonstrou amor;
quando mal entendido, permaneceu paciente.

Eu posso recomeçar! Feliz 2016!

De seu pastor e amigo
Pr. Washington Luiz da Silva



ORDEM DOS CULTOS
Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas

Canto Congregacional “Tu És Fiel, Senhor - 25 HCC”

Oração de Intercessão
Ministério das Comunicações É notícia na PIBS
Prelúdio Instrumental
Canto Congregacional “Confiarei”
Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Celebração dos Batismos
Participação Musical Silvia Letice
Recitativo Bíblico Salmo 44:1;3;4a-6, 148:1-3;13

Participação Musical Silvia Letice
Oração
Cantos Congregacionais                                        “Grande Senhor”e “Deus é Fiel”
Texto Bíblico Lamentações 3:25-26

Mensagem                  “Vale a Pena Esperar” Pr. Gilton Moraes
Canto Congregacional “Mestre, o Mar se Revolta - 408 HCC”
Oração
Poslúdio Instrumental

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

Participação Musical Ascendino Júnior
Leitura Bíblica Gl 6:14; I Co 2:2;5; 12-13

Dedicação de Dízimos e Ofertas                “Alvo Mais Que a Neve - 286 HCC”
Texto Bíblico I Coríntios 11:24-29

Mensagem        “As Perspectivas da Ceia” Pr. Washington Luiz da Silva
Celebração da Ceia do Senhor
Canto Congregacional “Porque Vivo Está - 137 HCC”

Oração
Poslúdio Instrumental

“Eles proclamavam em alta voz: o Cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a
riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor.” (Apocalipse 5:12)

“E, depois de ter dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei
isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: Este

cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de
mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice proclamais a morte

do Senhor, até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor
de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o

homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem
ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação.”

3- Um dia irei passar o rio,
vencer a morte sem temor.
Morrer pra mim será vitória:
verei a glória de Jesus meu Salvador.

1- Deus enviou Jesus, seu Filho,
e seu amor perdão nos dá.
Na cruz morreu por meus pecados,
mas ressurgiu e vivo com o Pai está.

2- Que belo é um nenezinho,
e que prazer um filho dá!
Maior prazer é ter certeza
de um feliz futuro: Cristo vivo está.

Porque vivo está, o amanhã enfrento.
Sim, vivo está, não temerei.
Pois eu bem sei que é dele o meu futuro,
e a vida vale a pena. Cristo vivo está.

"A bondade do SENHOR é a razão de não sermos consumidos, as suas misericórdias não têm
fim; renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade.” (Lamentações 3:22,23)

TODOS:

DIRIGENTE:

TODOS:

Mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo,
pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo.

Pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, e este, crucificado. Para
que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus.

Não temos recebido o espírito do mundo, mas, sim, o Espírito que vem de Deus, a
fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus.
Também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria huma-
na, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espiritu-
ais com espirituais.

TODOS:

DIRIGENTE:

HOMENS:

MULHERES:

TODOS:

Ó Deus, ouvimos com nossos próprios ouvidos, pois nossos pais nos contaram os
feitos que realizaste em seus dias, nos tempos passados. E não foi pela espada que
conquistaram a terra, nem foi a força deles que os salvou, mas sim tua destra, e teu
braço, e a luz do teu rosto, porque te agradaste deles.

Ó Deus, tu és meu Rei; pois não confio no meu arco, nem minha espada pode salvar-
me.

Aleluia! Louvai o SENHOR do alto dos céus, louvai-o nas alturas! Louvai-o, todos
os seus anjos; louvai-o, todo o seu exército celestial!

Louvai-o, sol e lua; louvai-o, todas as estrelas reluzentes!

Louvem todos o nome do SENHOR, pois só o seu nome é exaltado; a sua glória está
acima da terra e do céu.

“Bom é o SENHOR para os que esperam nele, para quem o busca. Bom é ter esperança e
aguardar tranquilo a salvação do SENHOR.” (Lamentações 3:25-26)

1- Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste,
pleno poder aos teus filhos darás.
Nunca mudaste, tu nunca faltaste:
tal como eras, tu sempre serás.

Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor,
dia após dia, com bênçãos sem fim.
Tua mercê me sustenta e me guarda;
tu és fiel, Senhor, fiel a mim.

2- Flores e frutos, montanhas e mares,
sol, lua, estrelas no céu a brilhar:
tudo criaste na terra e nos ares.
Todo o universo vem, pois, te louvar!

3- Pleno perdão tu dás, paz, segurança;
cada momento me guias, Senhor.
E, no porvir - oh, que doce esperança!
- desfrutarei do teu rico favor.



Manhã - 10h25min
“Digno é o Senhor”

“Alvo Mais Que a Neve - 286 HCC”

“Porque Vivo Está - 137 HCC”

Noite - 19h

“Tu És Fiel, Senhor - 25 HCC”

“Confiarei”

“Grande Senhor”

“Deus é Fiel”

“Mestre o Mar se Revolta - 408 HCC”

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.

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.

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

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

3- Um dia irei passar o rio,
vencer a morte sem temor.
Morrer pra mim será vitória:
verei a glória de Jesus meu Salvador.

1- Deus enviou Jesus, seu Filho,
e seu amor perdão nos dá.
Na cruz morreu por meus pecados,
mas ressurgiu e vivo com o Pai está.

2- Que belo é um nenezinho,
e que prazer um filho dá!
Maior prazer é ter certeza
de um feliz futuro: Cristo vivo está.

Porque vivo está, o amanhã enfrento.
Sim, vivo está, não temerei.
Pois eu bem sei que é dele o meu futuro,
e a vida vale a pena. Cristo vivo está.

1- Seja bendito o Cordeiro
que na cruz por nós padeceu!
Seja bendito o seu sangue
que por nós, pecadores, verteu!
Salvos do mal nós estamos,
por tua graça e teu favor,
pois que mais alvos que a neve
o teu sangue nos torna, Senhor.

Alvos mais que a neve,
alvos mais que a neve,
pois, em seu sangue lavados,
nós temos perdão do Senhor.

2- Foi espinhosa a coroa
que Jesus por nós suportou;
foram profundas as chagas
que nos provam o quanto ele amou.
Há nessas chagas pureza
para o indigno pecador,
pois que mais alvos que a neve
o teu sangue nos torna, Senhor.

3- Se tudo a ti confessarmos
e seguirmos na tua luz,
tu não somente perdoas,
purificas também, ó Jesus.
Lavas de todo pecado.
Que maravilha esse amor!
Pois que mais alvos que a neve
o teu sangue nos torna, Senhor.

1- Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste,
pleno poder aos teus filhos darás.
Nunca mudaste, tu nunca faltaste:
tal como eras, tu sempre serás.

Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor,
dia após dia, com bênçãos sem fim.
Tua mercê me sustenta e me guarda;
tu és fiel, Senhor, fiel a mim.

2- Flores e frutos, montanhas e mares,
sol, lua, estrelas no céu a brilhar:
tudo criaste na terra e nos ares.
Todo o universo vem, pois, te louvar!

3- Pleno perdão tu dás, paz, segurança;
cada momento me guias, Senhor.
E, no porvir - oh, que doce esperança!
- desfrutarei do teu rico favor.

Das alturas do céu, do profundo mar.
Dos limites da terra, louvamos-te.
Com todo o coração, todo povo e nação
Todos num só clamor, louvando o  Senhor

Por toda a eternidade
Tu serás coroado com louvor!
Teu nome é  exaltado,
Sempre  magnificado com louvor.
Grande Senhor!

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 as lutas sem fim,
Por entre muitos dilemas
Que se apresentam prá mim.

As ondas atendem ao meu mandar:
“Sossegai!”
Seja o encapelado mar,
a ira dos homens, as forças do mal,
tais águas não podem a nau tragar
que leva o Senhor, Rei do céu e mar.
Pois todos ouvem o meu mandar:
“Sossegai, sossegai;
convosco estou para vos salvar,
sim, sossegai.”

3- Mestre, chegou a bonança.
Em paz vejo o céu e o mar.
O meu coração vive em calma
que não poderá findar.
Fica comigo, meu Mestre,
dono da terra e céu,
e assim chegarei bem seguro
ao porto, destino meu.


