Informativo

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ANIVERSARIANTES: 11- Ádila Rodrigues

FÉRIAS: informamos que durante o mês

Braga, 12- Matheus Monteiro Vieira, Victor
Hadade Zardo e Silva; 13- Perpétua Alves
Nepomuceno, Joel Martins Santos. Parabéns!

de janeiro, o Pr. Aldo Gléria (15 dias) e o

MANANCIAL 2016: já estão à disposição

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES:
durante o mês de janeiro não teremos o “É

REUNIÃO DO CPC: o Pr. Washington

VIVA FAMÍLIA: está chegando! Em

convoca o conselho para a reunião plenária,
dia 15/01 às 20h, na PIBS.

poucos dias estaremos em acampamento.

Notícia na PIBS. Voltaremos em fevereiro

Boletim Dominical

com novidades.

Pastoral

Serão momentos inesquecíveis, por isso,

CULTO ADM: os membros da PIBS são

continuem em oração e marquem o dia 31

convocados para a assembleia regular a ser
realizada no próximo domingo, dia 17/01, às
10h25.

de janeiro, pois teremos uma reunião com
todos os que irão para acertarmos os
últimos detalhes. Deus abençoe todos nós.

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!

Leitura Bíblica da Semana
Gênesis 23:1-24:51
Gênesis 24:52-26:16
Gênesis 26:17-27:46
Gênesis 28:1-29:35
Gênesis 30:1-31:16
Gênesis 31:17-32:12
Gênesis 32:13-34:31

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

MM. Renan Hart estarão de férias.

para serem adquiridos os Mananciais para 2016.
Os irmãos interessados deverão procurar a irmã
Rosiléia.

11-Segunda
12-Terça
13-Quarta
14-Quinta
15-Sexta
16-Sábado
17-Domingo

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

Mateus 8:1-17
Mateus 8:18-34
Mateus 9:1-17
Mateus 9:18-38
Mateus 10:1-25
Mateus 10:26-11:6
Mateus 11:7-30

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

9:13-20
10:1-15
10:16-18
11:1-7
12:1-8
13:1-6
14:1-7

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

3:1-6
3:7-8
3:9-10
3:11-12
3:13-15
3:16-18
3:19-20

Escala de Serviços
Neste Domingo, 10/01

No Próximo Domingo, 17/01

¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 7:

Sinval Lima e Alex P.
Andreia Santos.
Robertina.
Não haverá classe.

¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Informática:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Recepção:
¨Segurança:

Fernanda, Mada e Larissa.
Deraldo e Catarina Naves.
André, Daniel e Josy.
Bethania e Sebastião.
Alex P. e Franquisnei Lopes.
Magali e Nadir.
Daniel, Fernando Bulhões e
Wallace.

Francisco M. e Peterson.
Karina Mondianne.
Neuzanira.
Carol e
Maria Clara.
Não haverá classe.
Edson e Eufrosina.
Camilla, Mayara e Norton.
Peterson e Angelica.
Nelson dos Santos e Elias V.
Olinda e Ana Freitas.
Daniel, Fernando Bulhões e
Wallace.

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 -JANEIRO DE 2016

Ano XXXV - Nº02

II Timóteo 3:1-17
Sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos difíceis; pois os homens
serão amantes de si mesmos, avarentos, pretenciosos, soberbos, maldizentes,
desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis,
caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, insolentes, presunçosos,
amando mais os prazeres do que a Deus, tendo a aparência de piedade, porém negando
o poder dela. Foge também destes homens.
Pois deste número são os que se introduzem nas casas e cativam as mulherinhas
carregadas de pecados, seduzidas por toda a sorte de paixões, aprendendo sempre,
mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade.
Assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem
à verdade, sendo homens corrompidos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não
irão, porém, avante, porque a sua insensatez será manifestada a todos, como foi a
daqueles homens. Tu, porém, seguiste de perto o meu ensino, procedimento, intenção,
fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e sofrimentos, quais
me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra; quais as perseguições que sofri; e como
de todas elas me livrou o Senhor.
Ora todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus, serão
perseguidos. Mas os homens maus e impostores se tornarão cada vez piores, iludindo
e sendo iludidos. Tu, porém, persevera nas coisas que aprendeste e de que tens a
certeza, sabendo de quem as aprendeste [...] Toda a Escritura divinamente inspirada é
também útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça, a fim de
que o homem de Deus seja perfeito, plenamente preparado para toda a boa obra.
É certo de que estamos vivendo uma época de muitos movimentos perigosos,
que surgem motivados pela vitória final de Cristo. Estamos nos aproximando da volta
de Jesus, por isso, esse movimentos ganham força, na tentativa de sufocar a igreja e o
povo de Deus.
No próximo dia 17/01/16, ocorrerá uma Marcha para Satanás, com apoio dos
mais diversos possíveis e internacionais. A Palavra de Deus está se cumprindo.
Guardemo-nos desses dias, seguindo de perto a doutrina, procedimento, intenção, fé,
longanimidade, amor e perseverança.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva
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Sobradinho, 10 de janeiro de 2016.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão Pelo Culto
Canto Congregacional
Prelúdio

Instrumental

“Seja Engrandecido”
Instrumental

“Mas Deus [...] nos vivificou juntamente com Cristo (pela graça sois salvos), e nos ressuscitou
juntamente com ele, e com ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar
nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça...” (Efésio 2:4-7)

Dedicação de Dízimos e Ofertas

“Cantarei ao Meu Salvador - 66 HCC”

1- Mais do que tesouros é Cristo, meu bom Mestre;
Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã.
Ele é o Rei da glória e no meu coração
contente vou cantando com muita gratidão.
Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia,
pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria.
Cantarei ao meu Salvador, cantarei, sim, noite e dia.
Aleluia! Aleluia! Feliz sempre cantarei.
2- Cristo libertou-me da pena do pecado,
e agora alegre eu canto, pois para o céu irei.
Ele me dá forças, ele é meu protetor;
dou sempre glória a ele, meu Mestre e meu Senhor.
3- Anjos não conhecem a linda melodia,
pois só mortais a entoam, os salvos por Jesus.
Livre, perdoado por Cristo e seu amor,
vitorioso eu vivo cantando em seu louvor.

Instrumental

Prelúdio

Instrumental

“Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede; pelo contrário, a água que eu lhe
der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna”. (João 4:14)

Canto Congregacional
Oração
Cantos Congregacionais

“Amor Maior”, “Cantarei Teu Amor” e “Aclame ao Senhor”

Oração
Texto Bíblico
Gn 33:18-20; Jo 4:5-7; 9-12
Depois chegou Jacó em paz à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando
TODOS:
veio de Padã-Arã; e armou a sua tenda diante da cidade, e comprou a parte do campo,
em que estendera a sua tenda [...] Então levantou ali um altar.

DIRIGENTE: Chegou, pois, a uma cidade de Samária, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera
a seu filho José;achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se
assim junto do poço [...] veio uma mulher de Samária tirar água. Disse-lhe Jesus: Dáme de beber.

MULHERES:Disse-lhe então a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim,
que sou mulher samaritana?

TODOS:

Respondeu-lhe Jesus: Se tivesses conhecido o dom de Deus e quem é o que te diz: Dáme de beber, tu lhe terias pedido e ele te haveria dado água viva.
tens essa água viva?És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o
poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os filhos, e o seu gado?

1. Agradecer a Deus pela provisão financeira.
2. Suplicar a Deus por quebrantamento e perdão.
3. Interceder pelo orador, projeto Gabu e Guiné Bissau.

Mensagem

Canto Congregacional

“Doce Nome”

Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome,
os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser.
Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração
Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação.

Canto Congregacional

Instrumental

“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
Eu venho me derramar, dizer que te amo
No calor deste lugar.
Me derramar, dizer te preciso,
Me derramar, dizer que sou grato
Me derramar, dizer que és formoso...

Romanos 6:23; Efésios 2:8

Sem. Calebe Tchuda - Guiné Bissau
“Consagração”

Pr. Washington Luiz da Silva
“Qual legado você pretende deixar em 2016?”

“Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em
Cristo Jesus nosso Senhor. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não
vem de vós, é dom de Deus”.

Mensagem
Canto Congregacional
Oração de Gratidão
Poslúdio

“Vim Para Adorar-Te”
Visitantes, Bens e Vidas

MULHERES:Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo; donde, pois,

Momento de Intercessão

Texto Bíblico

Noite - 19h

Processional
Saudações e Boas Vindas

Oração
Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h

“Seja Engrandecido”
Seja engrandecido, óh Deus da minha vida, tú és o Deus da minha salvação,
és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. (2x)
Aleluia (aleluia), te louvo (te louvo), pois sei que sobre todos és Senhor.
Aleluia (aleluia), te louvo (te louvo), pois sei que sobre todos És Senhor.
Aleluia (aleluia), aleluia, (aleluia), Aleluia, louvemos ao Senhor.
Aleluia (aleluia), aleluia, (aleluia), Aleluia, louvemos ao Senhor.

“Cantarei ao Meu Salvador - 66 HCC”
1- Mais do que tesouros é Cristo, meu bom Mestre;
Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã.
Ele é o Rei da glória e no meu coração
contente vou cantando com muita gratidão.
Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia,
pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria.
Cantarei ao meu Salvador, cantarei, sim, noite e dia.
Aleluia! Aleluia! Feliz sempre cantarei.
2- Cristo libertou-me da pena do pecado,
e agora alegre eu canto, pois para o céu irei.
Ele me dá forças, ele é meu protetor;
dou sempre glória a ele, meu Mestre e meu Senhor.
3- Anjos não conhecem a linda melodia,
pois só mortais a entoam, os salvos por Jesus.
Livre, perdoado por Cristo e seu amor,
vitorioso eu vivo cantando em seu louvor.

“Doce Nome”

Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração
Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação.

“Consagração”

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.

Eterno rei, exaltado nas alturas.
Glorioso nos céus.
Humilde vieste à terra que criaste
e por amor pobre se fez.

Vim para adorar-te, vim para prostar-me.
Vim para dizer que és meu Deus.
És totalmente amável, totalmente digno,
tão maravilhoso para mim

Eu nunca
dos meus
Eu nunca
dos meus

saberei o preço,
pecados lá na cruz.
saberei o preço,
pecados lá na cruz.

“Amor Maior”
Tua Santidade é grande, teu amor imensurável.
Tuas palavras, dentro em mim, me fazem ver que eu sou teu. (2x)
Te adorarei, te bendirei, és para mim Amor maior, és para mim amor melhor. (2x)
Em teus braços eu me aconchego Tua doce voz me leva a descansar.
Tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. (2x)
Amor maior não há. Amor melhor não há (4x)

“Cantarei Teu Amor”
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.

“Aclame ao Senhor”

Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome,
os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser.

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.

“Vim Para Adorar-Te”
Luz do mundo vieste a terra,
Pra que eu pudesse te ver.
Tua beleza me leva a adorar-te,
quero contigo viver.

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

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.

“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
Eu venho me derramar, dizer que te amo
libertas meu ser
Me derramar, dizer te preciso,
No calor deste lugar.
Me derramar, dizer que sou grato
Me derramar, dizer que és formoso...

