Informativo
ANIVERSARIANTES: 30- Euza Vieira da
Silva, 03- Joseane de Oliveira L. Correia; Osias
do Nascimento Sobrinho. Parabéns!

AUSÊNCIA DO PR. WASHINGTON: o
Pr. Washington encontra-se em viagem para a
Argentina, onde foi acompanhar o Victor que
cursará Medicina na cidade de Rosário.
Estejamos em oração!

PRESENTE PIBS: no próximo domingo,
dia 04/12, faremos o levantamento da oferta
para a compra das cadeiras para o aniversário
da PIBS. O valor de 1 (uma) cadeira é R$
25,00. Os irmãos podem utilizar os envelopes
que estão nos bancos destinados para esse
fim. Participe!

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.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

SÉRIE INTERLÚDIO: vamos encerrar a

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
Daniel 4:1-37
Daniel 5:1-31
Daniel 6:1-28
Daniel 7:1-28
Daniel 8:1-27
Daniel 9:1-10:21
Daniel 11:1-35

1 Pedro 1:13-2:10
2 Pedro 2:1-22
2 Pedro 3:1-18
1 João 1:1-10
1 João 2:1-17
1 João 2:18-3:6
1 João 3:7-24

Salmo 119:33-48
Salmo 119:113-128
Salmo 119:129-152
Salmos 119:153-176
Salmos 120:1-7
Salmo 121:1-8
Salmo 122:1-9

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

28:11
28:19-20
28:21-22
28:23-24
28:25-26
28:27-28
29:1

Escala de Serviços
Neste Domingo, 27/11
¨Assessoria Culto:
Clesson e Alessandro.
¨Assessoria EBD:
Rosiléia.
¨Berçário 1:
Leticia.
¨Culto Infantil 4 a 7: Patrícia e
Joel.
¨Culto Infantil 1 a 3: Larissa, Fernanda e Mada.
¨Diáconos:
Edson e Áurea.
¨Projeção/Transm.: Daniel, Camylla e Ricardo.
¨Introdução:
Guilherme e Welida.
¨Motoristas:
Paulo José.
¨Recepção:
Nadir e Shaula.
¨Segurança:
Sebastião, Elias Vital e
Marcelo.

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

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

Temporada 2016 da Série Interlúdio no dia 03
de dezembro (sábado), às 19h, no Templo da
PIBS, com a participação dos alunos e
professores do Espaço Vida e Arte. Você é
nosso convidado!

No Próximo Domingo, 04/12
Jeferson e Paulo Lobo.
Oliene.
Dinalva.
Gláucia e
Emanuel.
Larissa, Fernanda e Mada.
Queomides e Raimunda.
Valdivino, Norton e Mayara.
Gléslia e Elias.
Alessandro Correia.
Jhonatas e Nadir.
Izaque André, Eduardo
Alencar, Clesson e Paulo José.

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

Editorial

Ano XXXV - Nº48

Projeto Abrace com Arte

“Seja o vento que espalha a mudança.” (Autor desconhecido)

O Ministério de Adoração, através da
Coordenadoria de Educação Musical, criou o Espaço
Vida e Arte para o aperfeiçoamento artístico com objetivo
de que em todos os projetos Deus possa ser adorado e
glorificado e que, através de novos talentos e valores,
possamos ser conduzidos à adoração.
Mas queremos avançar! Nosso desafio é
alcançarmos por meio da arte a comunidade e transformar
crianças e adolescentes em futuros artistas do Reino.
A princípio, nos inspiramos no período Renascentista no qual a burguesia
patrocinava os artistas, os literários, cientistas e muitos outros e lançamos o projeto
“Abrace com arte”. A ideia é que um aluno que não tenha condições de arcar com os
custos de qualquer curso oferecido pelo Espaço Vida e Arte seja adotado por você.
E, por que escolhemos o verbo abraçar para esse projeto? Porque é uma
demonstração de carinho, é aproximar-se de alguém em algum ponto de sua vida
fazendo diferença e acompanhando-o, fazendo parte de sua trajetória. Já se imaginou
assistindo a um concerto ou apresentação daqueles de quem você foi um incentivador?
Se a resposta foi sim, nós o convidamos a fazer parte desse projeto!
Você poderá acompanhar o desenvolvimento do aluno através dos recitais
oferecidos pelo Espaço Vida e Arte, apresentações durante os cultos da PIBS, junto ao
professor responsável e coordenação do EVA e também em contato direto com seu
novo amigo.
Comece a abraçar com arte ainda hoje!
Bom domingo!
MM Renan Guedes Hart
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Sobradinho, 27 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

“Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes, e fazes chegar a ti, para habitar em teus átrios!
Nós seremos satisfeitos com a bondade da tua casa, do teu santo templo”. (Salmo 65:4)

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

1- Não somente pra fazer um feito singular
é preciso agir com muito ardor;
mas as coisas mais humildes por executar
Deves fazê-las com todo amor.
Brilha no meio do teu viver
Brilha no meio do teu viver,
Pois talvez algum aflito possas socorrer:
Brilha no meio do teu viver.

Oração
Texto Bíblico

Sim, com certeza meu Senhor aqui está,
pois eu sinto a sua graça, seu poder.
Refletida em cada face aqui,
sua glória posso ver;
sim, com certeza meu Senhor aqui está.

Visitantes, Bens e Vidas
Salmo 39:12

“SENHOR, ouve minha oração e inclina os ouvidos ao meu clamor! Não te cales diante das
minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estrangeiro, um peregrino como todos os
meus pais.”

Momento de Intercessão

3- Mesmo que agitado seja aqui o teu viver,
sê mais firme em tua devoção.
Vê em teu redor que há gente triste a perecer,
sem ter certeza da salvação.

1. Pedir para que o povo de Deus viva de acordo com os princípios do Reino.
2. Pedir para que a igreja cumpra sua missão de anunciar o Reino de Deus.
3. Pedir que o povo de Deus se empenhe para traduzir a Bíblia para 188 línguas sem a Bíblia e
alcançar os 6500 povos sem contato com o evangelho.

Êxodo 35:31
MM. Renan Guedes Hart
“Quero Ser um Vaso de Bênção - 438 HCC”

1- Quero ser um vaso de bênção,
sim, um vaso escolhido por Deus,
para as novas levar aos perdidos,
boas novas que vêm lá dos céus.
Tudo consagro-te agora, Senhor;
vou proclamar a mensagem de amor.
Meu compromisso no teu serviço
é ser um vaso de bênção, Senhor.
2- Quero ser um vaso de bênção.
Cada dia desejo fazer
todo aquele que vive culpado
o perdão de Jesus conhecer. 3- Para ser um vaso de bênção,
é preciso ser sempre leal,
é preciso ter fé e pureza,
que nos vêm do poder divinal.

Oração
Poslúdio

Oração
Recitativo Bíblico

2- Oh, talvez alguma vida possas alegrar
com palavras cheias de calor,
ou quem sabe algumas almas tristes alcançar
com a mensagem do Salvador.

“E o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística”.

Mensagem
Canto Congregacional

Ministério de Comunicação
Instrumental

Canto Congregacional “Sim, Com Certeza, Meu Senhor Aqui Está - 236 HCC”

1. Agradecer a Deus por toda a equipe do Ministério de Adoração.
2. Suplicar para que possamos usar as artes como ferramenta de evangelização.
3. Louvar a Deus por nos dar talentos e habilidades.

“Brilha no Meio do Teu Viver” - 488 HCC”

Instrumental

“Bem-aventurados os que habitam em tua casa; louvam-te continuamente.” (Salmo 84:4)

Canto Congregacional
“Aqui Viemos Te Adorar” e “Jesus, Essência do Louvor”
Momento de Intercessão

Dedicação de Dízimos e Ofertas

Noite - 19h

Instrumental

Canto Congregacional “SomenteaUmDeusAssim”,“TuSomenteÉsDeus”e“PorEstasRazões”
Oração
Mensagem
Pr. José Carlos Alcântara
Canto Congregacional
“Digno é o Senhor”
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.

Oração de Gratidão
Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min
“Aqui Viemos Te Adorar”
Aqui viemos te adorar, ó Cristo
e proclamar o teu poder;
nos levantamos para o teu louvor,
Senhor Jesus, Rei Salvador.

Aqui viemos por amor, ó Cristo,
aceita a nossa adoração;
que a nossa vida no altar de Deus,
confirme a nossa oração.

Noite - 19h
“Somente a Um Deus Assim”
Somente a um Deus assim
eu dirijo meu louvor,
e toda a minha fé.
Ao único Rei dos reis
meus joelhos dobrarei.
Tudo lhe darei. (2x)

Eu jamais me curvarei,
nem louvor darei a homem.
para rei ou reino algum,
jamais darei meu coração ou cantarei.

“Jesus, Essência do Louvor”
Quando o som se vai tudo se desfaz, eu me achego a ti,
Para dar-te, ó Deus, algo de valor, que alegre a ti,
Dar-te hei mais que uma canção, pois a música em si,
Não é o que queres de mim.
Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou
E queres meu coração.
Quero adorar-te com minha alma,
És o meu Salvador a essência do meu louvor.
Perdão, Senhor é o que mais quero,
És o meu Redentor, e a essência do meu louvor.
Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais.
Pobre fraco sou, mas o que tenho é teu, Minha vida dou.
Dar-te hei mais que uma canção, pois a música em si,
Não é o que queres de mim.
Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou
E queres meu coração.

“Brilha no Meio do Teu Viver - 488 HCC”

Ao Deus criador,
Jesus que me salva,
Redime e restaura,
revive e renova...
Somente a um Deus assim
darei meu louvor

O desejo do coração,
a lealdade e a devoção,
vão servir aquEle
que morreu naquela cruz.

“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

“Maior é Jesus”

1- Não somente pra fazer um feito singular
é preciso agir com muito ardor;
mas as coisas mais humildes por executar
Deves fazê-las com todo amor.

2- Oh, talvez alguma vida possas alegrar
com palavras cheias de calor,
ou quem sabe algumas almas tristes alcançar
com a mensagem do Salvador.

Por teu grande amor
Por tua vida em mim
Pelo teu perdão
Graça que é sem fim

Brilha no meio do teu viver
Brilha no meio do teu viver,
Pois talvez algum aflito possas socorrer:
Brilha no meio do teu viver.

3- Mesmo que agitado seja aqui o teu viver,
sê mais firme em tua devoção.
Vê em teu redor que há gente triste a perecer,
sem ter certeza da salvação.

Por tuas mãos que curam
Esperança aqui
Pelo dom da paz
Pela fé em ti

“Quero Ser um Vaso de Bênção - 438 HCC”
1- Quero ser um vaso de bênção,
sim, um vaso escolhido por Deus,
para as novas levar aos perdidos,
boas novas que vêm lá dos céus.
Tudo consagro-te agora, Senhor;
vou proclamar a mensagem de amor.
Meu compromisso no teu serviço
é ser um vaso de bênção, Senhor.
2- Quero ser um vaso de bênção.
Cada dia desejo fazer
todo aquele que vive culpado
o perdão de Jesus conhecer. 3- Para ser um vaso de bênção,
é preciso ser sempre leal,
é preciso ter fé e pureza,
que nos vêm do poder divinal.

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

E por isso te louvo
E por isso te adoro

“Digno é o Senhor”
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.

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

