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MINISTÉRIO DIACONAL: reunião
regular do Ministério Diaconal, hoje, às
17h30, na PIBS.

FÉRIAS: informamos que durante o mês
de janeiro, o Pr. Aldo Gléria (15 dias) e o
MM. Renan Hart  estarão de férias.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES:
durante o mês de janeiro não teremos o “É
Notícia na PIBS. Voltaremos em janeiro com
novidades.

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, 03/01 No Próximo Domingo, 10/01 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, 03 de janeiro de 2016.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXV - Nº01

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: 04- Lindinalva
Rodrigues Alves, Telma Matos Duarte, Júlia
Miranda Silva, 05- Leonídia Francisca do
Carmo;  06- Maria Valdinar Conceição da
Cruz, Maria Salvadora Mendes Guedes; 07-
Fernando Naves Lôbo. Casamento: 09- Jário
Monteiro e Tahity Souza . Parabéns!

DÍZIMOS: louvamos a Deus pela provisão
para o sustento do trabalho e pela fiel
participação dos irmãos em cumprirem a
palavra: “Trazei todos os dízimos à casa do
tesouro.” Todo primeiro domingo vamos
consagrar nossos dízimos ao Senhor,
entregando-os como primícias dos nossos
compromissos. Participe!

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

Pastoral

Obrigado e perdão

04-Segunda
05-Terça
06-Quarta
07-Quinta
08-Sexta
09-Sábado
10-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!

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

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

Gênesis 5, 6 e 7
Gênesis 8, 9 e 10
Gênesis 11 e 12
Gênesis 13:5-15-21
Gênesis 16:1-18-19
Gênesis 18:19:38
Gênesis 20:1-22:24

Mateus 3:1-6
Mateus 3:7-4:11
Mateus 5:1-26
Mateus 5:27-48
Mateus 6:1-24
Mateus 6:25-7:14
Mateus 7:15-29

Salmo 3
Salmo 4
Salmo 5
Salmo 6:1-10
Salmo 7:1-17
Salmo 8:1-9
Salmo 9:1-12

Provérbios 1:10-19
Provérbios 1:20-23
Provérbios 1:24-28
Provérbios 1:29-33
Provérbios 2:1-5
Provérbios 2:6-15
Provérbios 2:16-22

Sinval Lima e Alex P.
Andreia Santos.
Robertina.
Tânia F. e
Alessandra.
Não haverá classe.
Deraldo e Catarina Naves.
André, Daniel e Josy.
Bethania e Sebastião.
Alex P. e Franquisnei Lopes.
Magali e Nadir.
Daniel, Fernando Bulhões e
Wallace.

   Textos alusivos ao natal e ano novo, foram muitos que rodaram o mundo pelas
redes sociais. Alguns de imediato foram descartados, outros foram lidos,
superficialmente, e outros foram lidos porque chamaram a atenção. Resolvi tomar aquele
que me despertou o desejo de reescrever o pensamento e adaptá-lo ao meu interesse de
alcançar você com uma mensagem para 2016; da autoria do texto, quem sabe? A não ser
Deus!

    Quando o ano de 2015 começou ele era todo seu. Foi colocado em suas mãos
e você podia fazer dele o que quisesse. Era como um livro, em branco e nele você podia
colocar um poema, um pesadelo, uma blasfêmia, uma oração. Podia! Hoje não pode
mais; passou e já não é seu. 2015 é um livro já escrito... Concluído!

   Como um livro que tivesse sido escrito por você, ele um dia será lido, com
todos os detalhes, e você não poderá corrigi-lo, porque está fora de seu alcance. O ano
passou, terminou! Ainda que possa refletir sobre o seu velho livro, folheá-lo com
cuidado, passando cada página pelas suas mãos e pela sua consciência; será bem
oportuno exercitar, lendo-o para você mesmo, mas lendo tudo.

   Aprecie aquelas páginas de sua vida, em que você usou seu melhor estilo.
Leia, também, as páginas que gostaria de nunca ter escrito. Será impossível arrancá-las,
tentativa inútil, porque já estão escritas! Mas você pode lê-las enquanto escreve o
novo livro, que lhe foi entregue. Nele poderá repetir as boas coisas que escreveu, e
evitar repetir as ruins.

    Para escrever o seu novo livro, você contará novamente com o instrumento
do livre arbítrio, o mesmo que você usou e o terá, para preencher, toda a imensa superfície
do seu mundo. Qual é a sua vontade sobre o seu velho livro? Chorar? Chore sobre ele
e, a seguir, coloque-o nas mãos do Senhor Jesus. Não importa como esteja. Ainda que
tenha páginas negras; entregue o teu caminho ao Senhor e diga-lhe apenas duas palavras:
obrigado e perdão.

    Agora, 2016 é todo seu, outro livro, novo, limpo, branco e nele você poderá
escrever o que desejar, porém, escreva revestido de uma espiritualidade contagiante.

    Feliz Livro Novo!

De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva



ORDEM DOS CULTOS
Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Prelúdio Instrumental
Canto Congregacional “Vem, Esta é a Hora”

Oração de Intercessão
Participação Musical Fernanda Vogado
Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Fernanda Vogado
Recitativo Bíblico Salmo 135:19-21
Cantos Congregacionais               “Santo é o Senhor”, “Tu És Santo” e “És Amável”
Oração
Texto Bíblico Lucas 24:13-21

Mensagem           “Projetos Pessoais” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Deus do Impossível”

Oração
Poslúdio Instrumental

Noite - 19hManhã - 10h25min
Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão Pelo Culto
Canto Congregacional “Ao Único”
Prelúdio Instrumental

Canto Congregacional “Louvemos ao Senhor”

Leitura Bíblica I Samuel 2:1-3;6

Dedicação de Dízimos e Ofertas        “Que Segurança! Sou de Jesus! - 417 HCC”

Mensagem MM. Renan Guedes Hart
Canto Congregacional “Descansarei”

Oração de Gratidão
Poslúdio Instrumental

“Aleluia! Dêem graças ao Senhor porque ele é bom; o seu amor dura para sempre.”
(Salmo 106:1 - NVI)

DIRIGENTE:

MULHERES:

HOMENS:

TODOS:

Então Ana orou: Meu coração exulta no SENHOR; a minha força está exaltada por
causa do SENHOR; a minha boca se ri dos meus inimigos, pois me alegro na tua
salvação.

Não há ninguém santo como o SENHOR; não há outro além de ti; não há rocha
como o nosso Deus.

Não faleis mais palavras tão altivas, nem a arrogância saia da vossa boca; porque
o SENHOR é o Deus da sabedoria e julga os atos humanos.

O SENHOR é quem tira a vida e a dá; faz descer à sepultura e faz ressurgir dali.

1- Que segurança! Sou de Jesus!
Eu ja desfruto as bênçãos da luz.
Sou por Jesus herdeiro de Deus;
ele me leva à glória dos céus.

2- Ao seu amor eu me submeti
e extasiado então me senti.
Anjos cantando nos altos céus
louvam a excelsa graça de Deus.

3- Sempre vivendo em seu grande amor,
me regozijo em meu Salvador.
Esperançoso, vivo na luz,
pela bondade de meu Jesus.

Canta, minha alma! Canta ao Senhor!
Rende-lhe sempre ardente louvor!
Canta, minha alma! Canta ao Senhor!
Rende-lhe sempre ardente louvor!

2- Minha alma está segura em Ti.
Sabe bem que em Cristo firme está .

1- Cobre-me com Tuas mãos.
Com poder vem me esconder, Senhor.

Se o trovão e o mar se erguendo vêm, Sobre a tempestade eu voarei.
Sobre as águas Tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus!

“Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e libertou seu povo, e nos fez surgir uma
salvação poderosa na descendência de Davi.” (Lucas 1:68-69)

DIRIGENTE:

MULHERES:

TODOS:

DIRIGENTE:

TODOS:

DIRIGENTE:

Nesse mesmo dia, dois deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de
Jerusalém sessenta estádios; e iam comentando tudo o que havia acontecido.

Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a
acompanhá-los; mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o
reconheceram.

Então ele lhes perguntou: Do que estais falando pelo caminho? Eles então pararam
tristes.

E um deles, chamado Cleopas, respondeu: És tu o único visitante em Jerusalém que
não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias?

Ele lhes perguntou: Quais? E eles responderam: As que dizem respeito a Jesus, o
Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo
o povo; como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser
condenado à morte e o crucificaram.

Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz
três dias que essas coisas aconteceram.

Quando tudo diz que não,
sua 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.



Manhã - 10h25min
“Ao Único”

“Louvemos ao Senhor”

“Que Segurança! Sou de Jesus - 417 HCC”

“Descansarei”

Noite - 19h

“Vem, Esta é a Hora”

“Santo é o Senhor”

“Tu És Santo”

“És Amável”

“Deus do Impossível”

Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal,  invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus    (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

1- Louvemos ao Senhor. (Louvemos ao Senhor)
Adoremos o seu santo nome,
nosso amado Pai, seu nome é Santo.
Louvemos ao Senhor, pois seu nome é Santo (2x)

2- Magnifiquemos ao Senhor,
ao Rei que é digno de louvor.
Excelso, Supremo e mui digno de louvor. (2x)
Louvemos ao Senhor, pois seu nome é Santo (2x)
Hosana (Hosana), Hosana (Hosana), Hosana ao nosso rei. (2x)

3- Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor
em nosso novo coração.
Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida,
nos trouxe grande salvação.
Louvemos ao Senhor, pois seu nome é Santo. (4x)

1- Que segurança! Sou de Jesus!
Eu ja desfruto as bênçãos da luz.
Sou por Jesus herdeiro de Deus;
ele me leva à glória dos céus.

2- Ao seu amor eu me submeti
e extasiado então me senti.
Anjos cantando nos altos céus
louvam a excelsa graça de Deus.

3- Sempre vivendo em seu grande amor,
me regozijo em meu Salvador.
Esperançoso, vivo na luz,
pela bondade de meu Jesus.

Canta, minha alma! Canta ao Senhor!
Rende-lhe sempre ardente louvor!
Canta, minha alma! Canta ao Senhor!
Rende-lhe sempre ardente louvor!

2- Minha alma está segura em Ti.
Sabe bem que em Cristo firme está .

1- Cobre-me com Tuas mãos.
Com poder vem me esconder, Senhor.

Se o trovão e o mar se erguendo vêm, Sobre a tempestade eu voarei.
Sobre as águas Tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus!

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.

Louve, louve e exalte ao
Senhor.

Louve, louve e exalte ao Senhor
Louve seu nome para sempre

(Bis)Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo
Santo é o Senhor Poderoso
Digno de toda a honra
Digno de toda a glória e
de receber hoje o louvor

(Bis)

Tu és Santo, (Tu és Santo). Poderoso, (Poderoso). Tu és digno, (Tu és digno).
De adoração, (De adoração). Eu te sigo, (Eu te sigo). Eu te louvo, (Eu te louvo).

Para sempre, (Para sempre). Te amarei, (Te amarei).

Eu canto e louvo (Ele é meu Senhor, Ele é o Rei dos reis).
Ao Rei que é digno. (Ele é o pai de amor, poderoso Deus).
Eu canto e adoro, (É o Emanuel, Ele é o Grande Eu Sou).

Diante dele eu me prostro (Ele é o cordeiro que me salvou).

E eu canto e louvo. (Ele vivo está, Ele ressurgiu).
Ao Rei que é digno. (Sempre reinará, Ele sempre existiu).
Eu canto e adoro. (Ele é o alfa e ômega o inicio e o fim).

Diante dele eu me prostro.(Salvador e Messias, amigo pra mim).
Príncipe da paz, só por Ele eu vivierei.

Revelaste o teu amor Senhor, por nós na cruz
Demonstrando-nos, eterna compaixão
Salvação concede 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

Quando tudo diz que não,
sua 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.


