Informativo

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ANIVERSARIANTES: 17- Thaís Rocha da

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES:

Silva Patricarca; 19- Thalita Monteiro do
Nascimento; 20- Bruno César Rocha Oliveira;
21- Miriã Gomes de Holanda Lopes; 23Alexandra Rodrigues Nogueira. Casamento:
19- Cláudio e Carlene. Parabéns!

ficou curioso para saber o que diz esta
mensagem? Baixe para seu Android o
aplicativo QR Droid e para seu IPhone
baixe o aplicativo QR Reader e escaneie
esta imagem abaixo. Esteja com sua internet
ligada para visualizar.

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

MULHERES CRISTÃS EM AÇÃO:
invista um tempo em oração. Nas tardes de
terça-feira, às 15h, venha orar com a MCA da
PIBS.

Pastoral

VIVA FAMÍLIA: está chegando! Em
poucos dias estaremos em acampamento.
Serão momentos inesquecíveis, por isso,
continuem em oração e marquem o dia 31
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
18-Segunda
19-Terça
20-Quarta
21-Quinta
22-Sexta
23-Sábado
24-Domingo

Gênesis 35:1-36:43
Gênesis 37:1-38:30
Gênesis 39:1-41:15
Gênesis 41:16-42:17
Gênesis 42:18-43:34
Gênesis 44:1-45:28
Gênesis 46:1-47:31

Mateus 12:1-21
Mateus 12:22-45
Mateus 12:46-13:23
Mateus 13:24-46
Mateus 13:47-14:12
Mateus 14:13-36
Mateus 15:1-28

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

15:1-6
16:1-11
17:1-15
18:1-15
18:16-36
18:37-50
19:1-14

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

3:21-26
3:27-32
3:33-35
4:1-6
4:7-9
4:10-13
4:14-19

Escala de Serviços
Neste Domingo, 17/01
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 7:

Francisco M. e Peterson.
Karina Mondianne.
Neuzanira.
Não haverá
classe.
¨Culto Infantil 1 a 3: Não haverá classe.
¨Diáconos:
Edson e Eufrosina.
¨Informática:
Camilla, Mayara e Norton.
¨Introdução:
Peterson e Angelica.
¨Motoristas:
Nelson dos Santos e Elias V.
¨Recepção:
Olinda e Ana Freitas.
¨Segurança:
Daniel, Fernando Bulhões e
Wallace.

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

Boletim Dominical

AGRADECIMENTO: os irmãos Cláudio e
Carlene agradecem a todos que oraram pela
gestação e nascimento do seu filho Levi. Ele já
está bem e encontra-se no convívio da família
em casa.

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

No Próximo Domingo, 24/01
Wellington S. e Alessandro C.
Oliene.
Letícia.
Não haverá
classe.
Não haverá classe.
Isaque André e Norma M.
Valdivino, André e Daniel.
Magali S. e Paulo José.
Paulo Lobo e Sinval Lima.
Tânia S. e Moacir.
Queomides, Ariovaldo e
Nelson.

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 (8h às 12h e de 13h às 17h)
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 - Nº03

Crise ou Milagre
“Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que
não se vêem” (Hb 11:1).
Todo ano é a mesma coisa. As projeções feitas são na maioria negativas.
Também, o que esperar de um tempo como esse, onde as pessoas que tinham o dever de
fazerem as coisas certas escolheram errar nas suas decisões? Então, para justificar o
mal, dizem repetidas vezes a palavra crise. Esse tema: crise, também, rodou as redes
sociais e faço dele base para as minhas aplicações. Se a palavra crise é recorrente, o que
você acha de pensarmos com mais frequência na palavra milagre? Para cada crise,
podemos viver um milagre. Isso é fruto da fé. A Bíblia registra crises que pareciam sem
solução e o milagre de Deus surgiu em resposta ao exercício da fé de alguém, se não,
veja: crise foi o machado cair na água. Milagre foi o machado flutuar. Crise foi o gigante
Golias afrontar. Milagre foi um jovem inexperiente de guerra derrubá-lo e o matar. Crise
foi ter apenas um pouco de farinha pra comer e depois esperar a morte. Milagre foi esta
farinha multiplicar e sustentar uma família e mais um Profeta. Crise foi a falta de água no
deserto. Milagre foi a água jorrar da rocha e saciar a sede de muita gente. Crise foi uma
implacável perseguição contra os cristãos. Milagre foi o perseguidor se converter e
ainda se tornar um pregador do evangelho. Crise foi a doença de uma mulher persistir
por 12 anos. Milagre foi ela tocar em Jesus com fé e ser curada do mal.Crise foi milhares
de inimigos virem pra exterminar uma nação. Milagre foi Gideão vencê-los com apenas
300 homens. Crise foi ser desacreditado por todos, até pelo próprio pai. Milagre foi
Deus transformar o desacreditado no maior Rei de todos os tempos. Crise foi viver sem
JESUS CRISTO. Mas quem tem JESUS CRISTO vive uma vida de Milagres! Quem tem
Jesus tem tudo. Esse, não está em crise, está em Cristo, o Deus de milagres.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva
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Sobradinho, 17 de janeiro de 2016.

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

Instrumental

Instrumental

“Vinde, cantemos ao SENHOR com alegria, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação.
Apresentemo-nos diante dele com ações de graças e o celebremos com cânticos de louvor.
Porque o SENHOR é o Deus soberano, o grande Rei acima de todos os deuses”. (Salmo 95:1-3)

Cantos Congregacionais
Recitativo Bíblico

“Santo é o Senhor” e “Pai de Amor”
Salmo 95:6-8a

Prelúdio
Canto Congregacional

Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

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.
4. Leitura e aprovação da Ata.

Canto Congregacional

3- Santo, santo, Santo Espírito,
enche de poder as nossas vidas!
Suplicamos tua graça, teu auxílio e direção.
Santo Espírito, te adoramos.

Oração
Participação Musical
Leitura Bíblica

Visitantes, Bens e Vidas
Alex Lima
Hebreus 11:1-11

Momento de Intercessão
1. Que o Senhor nos ajude a redescobrir a fé em Cristo.
2. Que sejamos fortalecidos para não cedermos ao inimigo da nossa fé.
3. Que o Senhor nos habilite com a fé genuína para superar as dúvidas e as provações.

Cantos Congregacionais “SejaAdorado”,“SeNãoForPraTeAdorar”e“EuVouSeguircomFé”
Oração
Participação Musical
Alex Lima
Texto Bíblico

Hebreus 11:1

“Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas
que não se vêem”.

“Centro da Tua Vontade”

1- Tudo que eu sou e quero ser, Senhor, é para o teu louvor.
Tu és minha prioridade ao me levantar.
Toda minha vida eu quero dedicar diante do teu altar.
Pois eu não consigo prosseguir sem tua luz.
2- Tu és meu Pai, Senhor. Minha fonte de amor.
Tua palavra me ensina a caminhar.
E mesmo no cair, tua mão me ergue sim.
É tua graça que sustenta o meu coração!
3- Quero viver nos teus planos, te conhecer mais e mais, ó Pai.
E viver no centro da tua vontade!
Revela-te a mim, pois quero ser um vaso moldado por tuas mãos,
que te serve e busca te agradar e seguir os teus caminhos, meu Pastor.

Oração de Gratidão
Poslúdio

Instrumental
“Santo, Santo, Pai Bondoso - 4 HCC”

1- Santo, santo, Pai bondoso,
2- Santo, santo, Cristo amado,
santo, santo, Deus poderoso;
pela cruz nós somos redimidos;
entregamos nossos corações a ti, em devoção. elevamos nossas mentes, em constante adoração.
Pai bondoso, te adoramos.
Cristo amado, te adoramos.

“O Segredo do Vivier - 357 HCC”

1- Quando me cercar o mal, ao rugir o temporal,
em Jesus vou confiar, pois jamais irá falhar.
O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, pois jamais irá falhar.
2- Quando a dor ou aflição perturbar meu coração,
é preciso confiar e a Jesus tudo entregar.
3- Quando fraco me sentir, quando o mundo me oprimir,
e pesar a minha cruz, "crê somente!", diz Jesus.
4- Quer nas trevas, quer na luz, sempre perto está Jesus,
perto e pronto pra salvar quem somente confiar.

Instrumental

“Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos”. (II Coríntios 5:7)

"Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos; ajoelhemos diante do SENHOR, que nos criou. Porque
ele é nosso Deus, e nós somos o povo que ele pastoreia, o rebanho que ele conduz. Se hoje
ouvirdes sua voz. Não endureçais o coração.”

Dedicação de Dízimos e Ofertas

Noite - 19h

Processional
Saudações e Boas Vindas

Mensagem
“Espere Algo do Nada”
Canto Congregacional
Cada vez que a minha fé é provada
Tu me dás a chance de crescer um pouco mais.
As montanhas e vales, desertos e mares
que atravesso me levam pra perto de Ti.
Minhas provações não são maiores que o meu Deus
E não vão me impedir de caminhar.
Se diante de mim não se abrir o mar,
Deus vai me fazer andar por sobre as águas.

Pr. Washington Luiz da Silva
“Rompendo em Fé”

Rompendo em fé, minha vida
se revestirá do seu poder.
Rompendo em fé, com ousadia vou
mover o sobrenatural.
Vou lutar e vencer, vou plantar e colher,
a cada dia vou viver rompendo em fé,
a cada dia vou viver rompendo em fé.

Oração
Instrumental

Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min
“Santo é o Senhor”
A Ti erguemos as mãos
nos prostramos em adoração.
Te louvamos, Rei e Senhor
Jesus, excelso Tu és.

Santo é o Senhor
Deus Poderoso
Tua glória enche a Terra.

“Pai de Amor”
Pai de amor gosto tanto de Ti,
Pai de amor gosto tanto de Ti.
Te amo, te quero
e prostrado, te adoro.
Pai de amor gosto tanto de Ti.
Meu Jesus amoroso Tu és,
meu Jesus amoroso Tu és.
Minh'alma já limpaste
e o Espírito enviaste.
Meu Jesus amoroso Tu és.
Santo Espírito Consolador,
Santo Espírito Consolador.
Tu nos santificas
em nós sempre habitas.
Santo Espírito Consolador.

“O Segredo do Viver - 357 HCC”
1- Quando me cercar o mal, ao rugir o temporal,
em Jesus vou confiar, pois jamais irá falhar.
O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, pois jamais irá falhar.
2- Quando a dor ou aflição perturbar meu coração,
é preciso confiar e a Jesus tudo entregar.
3- Quando fraco me sentir, quando o mundo me oprimir,
e pesar a minha cruz, "crê somente!", diz Jesus.
4- Quer nas trevas, quer na luz, sempre perto está Jesus,
perto e pronto pra salvar quem somente confiar.

“Centro da Tua Vontade”
1- Tudo que eu sou e quero ser, Senhor, é para o teu louvor.
Tu és minha prioridade ao me levantar.
Toda minha vida eu quero dedicar diante do teu altar.
Pois eu não consigo prosseguir sem tua luz.
2- Tu és meu Pai, Senhor. Minha fonte de amor.
Tua palavra me ensina a caminhar.
E mesmo no cair, tua mão me ergue sim.
É tua graça que sustenta o meu coração!
3- Quero viver nos teus planos, te conhecer mais e mais, ó Pai.
E viver no centro da tua vontade!
Revela-te a mim, pois quero ser um vaso moldado por tuas mãos,
que te serve e busca te agradar e seguir os teus caminhos, meu Pastor.

Noite - 19h
“Santo, Santo, Pai Bondoso - 04 HCC”
1- Santo, santo, Pai bondoso,
santo, santo, Deus poderoso;
entregamos nossos corações a ti, em devoção.
Pai bondoso, te adoramos.
2- Santo, santo, Cristo amado,
pela cruz nós somos redimidos;
elevamos nossas mentes, em constante adoração.
Cristo amado, te adoramos.
3- Santo, santo, Santo Espírito,
enche de poder as nossas vidas!
Suplicamos tua graça, teu auxílio e direção.
Santo Espírito, te adoramos.

“Seja Adorado”
Sua face é como um leão.
Seus olhos como chama de fogo.
Seus pés reluzentes.
Suas mãos poderosas.
Bendito é o Cordeiro de Deus. (bis)

Seja adorado Aquele que está entre nós.
Adorado no Seu santo monte.
Seja adorado o Cristo, o Filho de Deus.
Para sempre e sempre amém,
pelos séculos dos séculos amém.
Santo é o Senhor. (bis)
Aleluia.

“Se Não For Pra Te Adorar”
Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor.
Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor.
As minhas mãos levantar, Tua beleza então contemplar.
Com meus lábios declarar toda a minha adoração.
Se não for pra te adorar, para que nasci?
Se não for pra Te servir, por que estou aqui?
Sim, eu quero Te adorar, Te adorar, Senhor, estou aqui.

“Eu Vou Seguir Com Fé”
O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei,
com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não
haja frutos na videira,eu não temerei, não, pois sei que para além
das nuvens o sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu.
A minha vida está em Deus,
eu sei que tudo posso em Deus,
é Ele que me fortalece.

Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou
para a rocha mais alta que eu.
Eu sei pra onde vou, como águia vou,
nas alturas sou filho de Deus
O meu Deus sabe tudo que eu preciso
pra sentir a paz
dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça
e não haja o brilho das estrelas,
eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens
o sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu.

