Informativo

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ANIVERSARIANTES: 21- Maria Edileuza

SEMANA MISSIONÁRIA: acontecerá

da Silva Portilho; 22- Arthur Monteiro
Gomes; 23- Joaquim Ferreira de Carvalho; 26Álisson do Nascimento Braga. Casamento:
20- Gislaine e Marivan; 22- Alex e Rosângela.
Parabéns!

dos dias 21 a 25/11. Acesse o site www.
ftbb.edu.br e tenha mais informações.

AUSÊNCIA DO MINISTRO DE
MÚSICA: nesse fim de semana o MM Renan
Hart participa como preletor do Congresso
de Adoração na PIB em Araruama/RJ.
Estejamos em oração por sua vida!

PIBS 57 ANOS: A Primeira Igreja Batista
de Sobradinho, tem a honra de convidar você
e sua família para participar da celebração
dos seus 57 anos, que acontecerá no dia 8 DE
DEZEMBRO, ÀS 20h. Teremos como
preletor o Pastor Heber Aleixo, Presidente
da Convenção Batista do Planalto Central.

Formação de Obreiros e as inscrições
acontecem até o dia 16 de dezembro. A
primeira turma terá início dia 10/02/2017.
Maiores informações ligue: 3349-5665.

PROJETO GABU: faça parte do Projeto
Gabu e abençoe vidas em Guiné-Bissau. “Cada
um contribua de acordo com o que decidiu no
coração; não com tristeza nem por
constrangimento, pois Deus ama a quem
contribui com alegria”. (II Coríntios 9:7)

CAMPANHA COBERTOR: a MCA, em
Parceria com a Associação Serrana, está
arrecadando cobertores que serão entregues
na Cristolândia. Os irmãos que puderem ajudar
na campanha, favor procurar as irmãs, Ruth e
Eufrosina até o dia 08/12.

Leitura Bíblica da Semana
Ezequiel 40:28-41:26
Ezequiel 42:1-43:27
Ezequiel 44:1-45:12
Ezequiel 45:13-46:24
Ezequiel 47:1 - 48:35
Daniel 1:1-2:23
Daniel 2:24-3:30

Tiago 4:1-17
Tiago 5:1-20
1 Pedro 1:1-12
1 Pedro 1:13-2:10
1 Pedro 2:11-3:7
Tiago 5:1-20
1 Pedro 1:1-12

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

118:19-29
119:1-16
119:17-32
119:33-48
119:49-64
119:1-16
119:17-32

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

28:3-5
28:6-7
28:8-10
28:11
28:12-13
28:6-7
28:8-10

Escala de Serviços
Neste Domingo, 20/11
¨Assessoria Culto:
Daniel e Valmi.
¨Assessoria EBD:
Oliene.
¨Berçário 1:
Neuzanira.
¨Culto Infantil 4 a 7: Tânia N. e
Alice.
¨Culto Infantil 1 a 3: Amanda, Rosana e Viviane.
¨Diáconos:
Adalberto e Catarina Naves.
¨Projeção/Transm.: André, Larissa e Josy.
¨Introdução:
Guilherme e Welida.
¨Motoristas:
Nelson dos Santos.
¨Recepção:
Sílvio e Peterson.
¨Segurança:
Deraldo, Elias, Givanildo e José
Carlos.

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
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

CURSO DE FORMAÇÃO DE
OBREIROS: a CBPC promove o Curso de

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

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

No Próximo Domingo, 27/11
Clesson e Alessandro.
Rosiléia.
Leticia.
Patrícia e
Joel.
Larissa, Fernanda e Mada.
Edson e Áurea.
Daniel, Camylla e Ricardo.
Guilherme e Welida.
Paulo José.
Nadir e Shaula.
Sebastião, Elias Vital e
Marcelo.

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 - NOVEMBRO DE 2016

Boletim Dominical

Pastoral

Ano XXXV - Nº47

E eles o venceram...
A vida cristã vencedora é possível a todos que são lavados pelo sangue do
cordeiro, que se mantêm firmes nas promessas da Palavra de Deus e que estão dispostos
a pagarem o preço, ainda que corram riscos de vida, por amor Cristo: “E eles o venceram
pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho; e não amaram as suas vidas
até a morte.” (Apocalipse 12:11).
Vencer é tudo! E Deus, em todo o tempo, chama o Seu povo de volta ao
caminho para vencer a situação decadente e cumprir o Seu proposito para o qual foi
nomeado. O Senhor procedeu assim, com as sete igrejas na Ásia. Aqueles cristãos
estavam numa situação de derrota e o Senhor os chamou para serem vencedores. Era
plano divino restaurá-los, para que realizassem seus propósitos originais.
A rica provisão da graça de Deus capacita-nos a viver uma vida vencedora.
João descreve os elementos divinos e humanos dessa superação, ao escrever que
“Eles o venceram”. Aqueles que foram purificados pelo sangue e guardaram o
testemunho até a morte foram vencedores. A vida vencedora com Cristo derrotou a
obra do inimigo. Agora nenhuma acusação procede sobre os que foram crucificados
com Cristo.
O outro elemento divino que faz do cristão um vencedor é a palavra do seu
testemunho, a recebemos e por ela dirimimos os equívocos da fé e tratamos o pecado.
Foi por essa palavra recebida que viveram os fiéis dando um testemunho, como mártires,
sustentando-o até o fim, a despeito do sofrimento e perseguição.
Aqueles mártires, não amaram as suas vidas até a morte, foi uma resistência até
ao sangue. O oposto daqueles que amam a vida e acabam perdendo-a. Por lealdade a
Cristo, o martírio tornou-se comum nos primeiros séculos do cristianismo. Hoje se
morre pelos partidos políticos, movimentos sociais, lutas de classe, mas dificilmente se
morrerá por Cristo.
Viver a vida vencedora é abdicar de si mesmo, por Cristo, numa dependência e
obediência a Ele: Da dependência, porque “sem mim nada podeis fazer” e da obediência,
“se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos”. Aplique
a lição: e seja um vencedor!
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva
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Sobradinho, 20 de novembro de 2016.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão Pelo Culto
Igreja em Ação
Prelúdio

Instrumental
Ministério de Comunicação
Instrumental

“Elevo meus olhos para os montes; de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do
SENHOR, que fez os céus e a terra.” (Salmo 121:1-2)

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico
TODOS:

“Eu Me Alegro em Ti” e “Tu Somente És Deus”
Salmo 123

Tu, que habitas nos céus, a ti elevo meus olhos.

MULHERES: Assim como os olhos dos servos atentam para a mão de seu senhor, e os olhos da
serva, para a mão de sua senhora, também nossos olhos estão atentos ao SENHOR,
nosso Deus, até que ele se compadeça de nós.
DIRIGENTE: Tem misericórdia de nós, SENHOR, tem misericórdia de nós, pois estamos fartos
de tanto desprezo.
TODOS:

Estamos cansados de tanta zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos.

Dedicação de Dízimos e Ofertas “Que Segurança! Sou de Jesus!” - 417 HCC”
Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA
1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação – Comissão auxiliar de Exame de Contas

Ministério de Comunicação
Instrumental

“Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, sereis
verdadeiramente meus discípulos; e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.” (João 8:31-32)

Canto Congregacional
Oração
Participação Musical
Leitura Bíblica

“Cristo Amado - 497 HCC”
Visitantes, Bens e Vidas
Conjunto Gideonitas
Apocalipse 21:5-7

“O que estava assentado sobre o trono disse: Eu faço novas todas as coisas! E acrescentou:
Escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Está cumprido: Eu sou o
Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água
da vida. Aquele que vencer herdará essas coisas; e eu serei seu Deus, e ele será meu filho.”

Momento de Intercessão
1. Agradecer a Deus pela vitória que temos em Cristo.
2. Pedir ao Senhor que nos ajude a viver uma vida com graça.
3. Suplicar pela vitória de Deus para as pessoas do nosso relacionamento.

Celebração dos Batismos
Canto Congregacional
“A Vitória”,“Maior é Jesus”e“Alfa e Ômega”
Oração pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Participação Musical
Conjunto Gideonitas
Texto Bíblico
Apocalipse 12:11

“No Serviço do Meu Rei- 395 HCC”

4- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
vitorioso, decidido.
Quanto tenho, no serviço gastarei,
no serviço do meu Rei.

1- Ouvi contar a história de Jesus, o Rei da glória,
que do céu desceu e aqui viveu porque me quis salvar.
Ouvi do sofrimento que ele padeceu, morrendo.
Arrependi-me e confiei em Cristo, o Salvador.
Jesus me dá vitória, vitória completa.
Buscou-me, comprou-me com sangue remidor.
De coração amou-me, da perdição salvou-me.
Vitória me assegurou Jesus, meu Salvador.
2- Jesus aqui curava; seu poder favor mostrava.
Aleijados Cristo fez andar e aos cegos deu visão.
Clamei a Cristo: "Cura meu espírito em tortura."
Minha alma ele então limpou e deu-me a salvação.
3- Ouvi de um lar glorioso que Jesus, meu Rei bondoso,
preparou nos céus e um dia ali com ele habitarei.
E no celeste coro cantarei a antiga história.
Ao meu Senhor e Salvador pra sempre louvarei.

4. Leitura e aprovação da Ata.

Oração
Poslúdio

Instrumental

Mensagem “Vivendo uma Vida Vencedora”
Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional
“Ouvi Contar a História de Jesus - 499 HCC”

1- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
3- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
satisfeito, abençoado;
jubiloso, consagrado.
proclamando do meu Rei a salvação,
Ao seu lado desafio todo mal,
no serviço do meu Rei.
no serviço do meu Rei.
No serviço do meu Rei
minha vida empregarei.
Gozo, paz, felicidade
tem quem serve a meu bom Rei.
2- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
obediente, corajoso;
na tristeza ou na alegria sei sorrir,
no serviço do meu Rei.

Noite - 19h

“Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e, mesmo diante
da morte, não amaram a própria vida.”

2. Outros assuntos
3. Parecer da Comissão de Membros.

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Igreja em Ação
Prelúdio

Instrumental

Oração de Gratidão
Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min
“Eu Me Alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

“Tu Somente És Deus”
Tu não és um Deus criado
Por nossas mãos
Nem um Deus que é dependente
De um homem mortal
Nada que possamos dar-Te
É tão bom para Ti
Tu és Deus
E serás pra sempre assim

Tu somente és Deus
Eterno Senhor
O Teu trono é o céu
Tu somente és Deus
Hoje aqui
Sendo meus dias bons
Ou se forem maus
Tu comigo estás

Noite - 19h
“Cristo Amado - 497 HCC”

Só o Teu poder é eterno
Ninguém detém
Ao Teu nome seja a glória
Honra e poder
Tudo o que podemos dar-Te
És digno de receber
Tu és Deus
E serás pra sempre assim

1- Cristo amado, sei que na força do mal
tu, meu Mestre, sempre serás protetor.
Tu me guardas, dando-me paz divinal.
Eu contigo sempre serei vencedor.
Cristo, Mestre,
sei que contigo sou vencedor.
Dá-me graça,
dá-me do teu poder, Redentor!

3- Oh, que bênção ter a certeza do bem,
ter na vida paz e perdão do Senhor!
Vivo alegre, busco essa pátria de além,
onde reina Cristo Jesus, Rei de amor.

“A Vitória”
1- A vitória é daquele que o contemplar,
ao Cordeiro, Cristo, Leão da Tribo de Judá,
que foi morto e com seu sangue pode então comprar,
homens que com ele sobre a terra vão reinar.
2- A vitória é daquele que o adorar,
pois com ele no seu trono se assentará,
se a Jesus seguir e for por onde ele andar,
no seu monte santo um novo canto entoará.

“Que Segurança! Sou de Jesus - 417 HCC”
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.
Canta, minha alma! Canta ao Senhor!
Rende-lhe sempre ardente louvor!
Canta, minha alma! Canta ao Senhor!
Rende-lhe sempre ardente louvor!

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.

2- Que alegria tenho no meu Salvador!
Tenho graça, vida e amor paternal.
Tudo posso, tudo, por ti, meu Senhor;
deste mundo sou vencedor afinal.

3- A vitória do Senhor é certa, aleluia!
Com o sopro de sua boca, sim, destruirá,
o inimigo, anti-Cristo que não resistirá,
Jesus Cristo, o Rei, dominará!

“Maior é Jesus”
Tudo o que Jesus conquistou na cruz,
é direito nosso, é nossa herança,
todas as bênçãos de Deus pra nós,
tomamos posse, é nossa herança!

“No Serviço do Meu Rei - 395 HCC”
1- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
satisfeito, abençoado;
proclamando do meu Rei a salvação,
no serviço do meu Rei.
No serviço do meu Rei
minha vida empregarei.
Gozo, paz, felicidade
tem quem serve a meu bom Rei.
2- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
obediente, corajoso;
na tristeza ou na alegria sei sorrir,
no serviço do meu Rei.
3- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
jubiloso, consagrado.
Ao seu lado desafio todo mal,
no serviço do meu Rei.
4- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
vitorioso, decidido.
Quanto tenho, no serviço gastarei,
no serviço do meu Rei.

Toda a vida, todo o poder, tudo o que Deus tem pra dar,
abrimos nossa vidas pra receber, nada mais nos resistirá!
Maior é o que está em nós, do que o que está no mundo!
Maior é o que está em nós, do que o que está no mundo!

“Alfa e Ômega”
Tu estás assentado no trono
Sempre reinando soberano
Anjos cantando, homens louvando
Deus reunido com seu povo
Ó Alfa, Ômega, Cristo, filho
Ó vem, ó vem, ó vem Senhor Jesus
Ansioso espero a tua volta
No grande dia em que tu virás
Então subiremos, contigo estaremos
Para sempre, aleluia!
Maranata, Cristo, filho, mestre
Ó vem, ó vem, ó vem Senhor Jesus.

