Informativo
ANIVERSARIANTES: 05- Maria Jorge;
06- Sílvia Letice Rodrigues Oliveira Motta.
08 - M a r i s a Conceição Santana Canezin,
Altamir de Holanda Lopes; 09- Matheus Rios;
10- Caio Pedro Anselmo Guedes.
Casamento: 06- Edna Telma e Peterson
Augusto. Parabéns!

PRESENTE PIBS: em gratidão e amor à
PIBS, faremos a dedicação de ofertas, neste
domingo, do valor correspondente à compra
de cadeiras a serem utilizadas no dia 08 de
dezembro, na festa de 57 anos da igreja.
Participe e vivencie este momento com toda
vibração e cooperação! Lembrando que cada
cadeira custa R$ 25,00.

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

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

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

AÇÃO SOCIAL: “Meus filhinhos, o nosso

amor não deve ser somente de palavras e de
conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que
se mostra por meio de ações.” (João 3:18)
O Ministério de Ação Social, através da
coordenação da beneficência realiza no
próximo dia 8 de dezembro, quinta-feira, às
15h, a entrega de cestas para as famílias
assistidas pela igreja. Doe--se! Precisamos de
voluntários para nos ajudarem nas atividades
desenvolvidas pelo ministério. Principalmente
nesse dia.Entendemos que a evangelização e a
ação social são partes essenciais e
complementares da missão da igreja no mundo.
Os interessados devem procurar a irmã
Ivanira.

Leitura Bíblica da Semana
Daniel 11:36-12:13
Daniel 11:36 - 12:13
Oséias 1:1-3:5
Oséias 4:1-5:15
Oséias 6:1-9:17
Oséias 10:1-14:9
Joel 1:1-3:21

1 João 4:1-21
1 João 4:1-21
1 João 5:1-21
2 João 1:1-13
3 João 1:1-15
Judas 1:1-25
Apocalipse 1:1-20

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

123:1-4
123:1-4
124:1-8
125:1-5
126:1-6
127:1-5
128:1-6

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

29:2-4
29:2-4
29:5-8
29:9-11
29:12-14
29:15-17
29:18

Escala de Serviços
Neste Domingo, 04/12

No Próximo Domingo, 11/12

¨Assessoria Culto:
Jeferson e Paulo Lobo.
¨Assessoria EBD:
Oliene.
¨Berçário 1:
Dinalva.
¨Culto Infantil 4 a 7: Gláucia e
Emanuel.
¨Culto Infantil 1 a 3: Larissa, Rosana e Viviane.
¨Diáconos:
Queomides e Raimunda.
¨Projeção/Transm.: Valdivino, Norton e Mayara.
¨Introdução:
Gléslia e Elias.
¨Motoristas:
Alessandro Correia.
¨Recepção:
Jhonatas e Nadir.
¨Segurança:
Izaque André, Eduardo
Alencar, Clesson e Paulo José.

Jeferson e Paulo Lobo.
Rosiléia.
Débora Nascimento.
Não haverá culto
infantil.
Fernanda, Mada e Elaine.
Edson e Norma Maria.
Larissa, Jozy e André.
Olinda e Carol.
Queomides.
Paulo José e Valdivino.
Marcos Gomes, Hudson Teles e
Ricardo Valverde.

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
90% r e a li za d o

0%

01 a 30/11

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

CAMPANHA COBERTOR: a MCA, em

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

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

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.

100 %
do orçado

Boletim Dominical

Editorial

Ano XXXV - Nº49

O que é Igreja?
Vocês, também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo
espiritual onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por
meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. (I Pedro 2:.5 – NTLH)
Há alguns anos li o livro “O que é Igreja?”, escrito pelo Pr. Luiz Roberto, que
foi meu professor no seminário. Nessa época, tive uma matéria chamada eclesiologia,
na qual se estuda exatamente a origem e natureza da igreja.
“Diante da sociedade, a igreja é apenas uma instituição religiosa, junto
com as organizações filantrópicas, escolas, associações, agremiações e clubes sociais.
Mas a igreja não é simplesmente uma estrutura social humana. Nem tampouco a
igreja é apenas uma construção de tijolos. Ela, também, é muito mais que um simples
programa de culto ou liturgia.” (Luiz Roberto dos Santos, 2005). O que é igreja para
você? Quando fazemos essa pergunta vamos ouvir que somos o templo do Espírito
Santo e/ou que nós somos a igreja. Lemos vários versículos sobre como nós somos um
corpo e povo escolhido. Mas realmente temos sido igreja? O versículo supracitado foi
escrito pelo apóstolo Pedro para os cristãos na Ásia, exortando à santidade. A igreja
representa pessoas e não um espaço de construção. Ela é mais que um simples lugar, é
lugar de adoração. Etimologicamente “igreja” significa alguém que é chamado para
fora. A missão da igreja é ser instrumento nas mãos de Deus para mostrar Cristo como
único mediador e reconciliador (Colossenses 1:20), o que não significa que devemos ir
para o campo missionário, mas que precisamos praticar em nossa comunidade o que
pregamos, cantamos, oramos ou falamos aqui dentro. Temos o costume de
responsabilizarmos nossos líderes e não agimos como igreja. O culto coletivo é um
ensaio para a vida, é para ser continuado do lado de fora, quando nos tornamos “igreja
espalhada”.
Não fomos feitos para ficar sentados “assistindo” aos cultos acomodados,
mas para agirmos como igreja. Reflita sobre ser igreja, sobre ser uma comunidade
“chamada para fora”. Temos sido relevantes em nossa comunidade? Você tem sido
igreja?
Bom domingo!
MM Renan Guedes Hart

Sobradinho, 04 de dezembro 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

“Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tínheis em tempos passados na
vossa ignorância. Mas sede vós também santos em todo vosso procedimento, assim como é
santo aquele que vos chamou.” (I Pedro 1:14-15)

Canto Congregacional
“Rei dasNações” e “Bendito Seja Sempre o Cordeiro - 60 HCC”
Momento de Intercessão
1. Pedir ao Senhor que fortaleça-nos para sermos santos em todos os lugares.
2. Pedir ao Senhor graça para suportarmos as provações.
3. Pedir ao Senhor que sejamos referências da verdade e instrumentos de Deus para alcançar as pessoas.

Dedicação de Dízimos e Ofertas

“Alvo Mais que a Neve - 286 HCC”

3- Se tudo a ti confessarmos
2- Foi espinhosa a coroa
1- Seja bendito o Cordeiro
e seguirmos na tua luz,
que Jesus por nós suportou;
que na cruz por nós padeceu!
tu não somente perdoas,
foram profundas as chagas
Seja bendito o seu sangue
que nos provam o quanto ele amou. purificas também, ó Jesus.
que por nós, pecadores, verteu!
Lavas de todo pecado.
Há nessas chagas pureza
Salvos do mal nós estamos,
Que maravilha esse amor!
para o indigno pecador,
por tua graça e teu favor,
Pois que mais alvos que a neve
pois que mais alvos que a neve
pois que mais alvos que a neve
o teu sangue nos torna, Senhor.
o teu sangue nos torna, Senhor.
o teu sangue nos torna, Senhor.

Noite - 19h

Instrumental
Ministério de Comunicação
Instrumental

“Não dizeis vós faltarem ainda quatro meses para a colheita? Mas eu vos digo: Levantai os
olhos e vede os campos já prontos para a colheita.” (João 4:35)

Canto Congregacional
Oração
Recitativo Bíblico

“Saudai o Nome de Jesus - 56 HCC”
Visitantes, Bens e Vidas
Atos 1:8; Mateus 16:15

DIRIGENTE: Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós; e sereis minhas
testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os
confins da terra.
TODOS:

Portanto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.

Momento de Intercessão
1. Pedir ao Senhor que faça de nós uma igreja capaz de alvoroçar a comunidade com a mensagem do evangelho.
2. Pedir ao Senhor que nos transforme numa família centrada nos relacionamentos pregados por Jesus.
3. Pedir ao Senhor que nos ajude a fazer da grande comissão o nosso estilo de vida.

Canto Congregacional “Grande Senhor”, “Seja Adorado” e “Em Espírito, Em Verdade”
Oração
Texto Bíblico
Matheus 28:18-20

Alvos mais que a neve,
alvos mais que a neve,
pois, em seu sangue lavados,
nós temos perdão do Senhor.

Oração
Texto Bíblico

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

Filipenses 4:21-23

“Cumprimentai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos
cumprimentam. Todos os santos vos cumprimentam, principalmente os da casa de César. A
graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito.”

Mensagem
“Os Santos da Casa de César”
Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional
“Adoro o Cristo Vivo - 136 HCC”

E, aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra.
Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo; ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei; e eu estou
convosco todos os dias, até o final dos tempos.

Mensagem
“O Meu Sonho de Igreja”
Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional
“No Serviço do Meu Rei - 491 HCC”

1. Adoro o Cristo vivo, presente junto a mim.
Se os homens o rejeitam,eu creio mesmo assim.
Eu posso a glória eterna em tudo contemplar.
Jesus, nas horas tristes, vem me ajudar.

2. Em tudo que me cerca eu vejo o seu amor.
E se estiver cansado, eu não terei temor.
Eu sei que me orienta no forte vendaval;
me livra a sua graça de todo mal.

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.

Jesus, Jesus agora vivo está.
Comigo vai em meu viver; jamais me deixará.
Jesus, Jesus meus erros perdoou.
Eu sei que vive o Redentor. Jesus Ressuscitou.

3. Ó crente, seja alegre; louvores venha dar
a Cristo, o Rei Eterno. É tempo de cantar!
Pois quem procura o Mestre encontrará também
amor, consolo, vida e todo bem.

2- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
obediente, corajoso;
na tristeza ou na alegria sei sorrir,
no serviço do meu Rei.

Oração
Poslúdio

Instrumental

Oração de Gratidão
Poslúdio

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

Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h
“Saudai o Nome de Jesus - 56 HCC”

“Rei das Nações”
1- Grandes são as tuas obras,
2- Todas as nações virão
Senhor todo poderoso;
e adorarão diante de Ti,
Justos e verdadeiros são
pois os teus atos de justiça
os teus caminhos.
se fizeram manifestos.
Oh! Rei da nações, quem não temerá?
Quem não glorificará teu nome?
Oh! Rei das nações, quem não te louvará?
Pois só teu nome é santo.

“Bendito Seja Sempre o Cordeiro - 80 HCC”
1- De todas as tribos,
povos e raças,
muitos virão te louvar.
De tantas culturas,
línguas e nações,
no tempo e no espaço,
virão te adorar.

Bendito seja sempre o Cordeiro,
Filho de Deus, raiz de Davi;
bendito seja o seu santo nome,
Cristo Jesus, presente aqui.

2- Remidos, comprados,
do mundo inteiro
muitos virão te louvar.
Teus filhos eleitos,
povo especial,
no tempo e no espaço,
virão te adorar.

1- Saudai o nome de Jesus.
Arcanjos, vos prostrai.
O Filho do glorioso Deus,
com glória coroai.
O Filho do glorioso Deus,
com glória coroai.

3- Ó perdoados por Jesus,
alegres adorai.
O Deus de paz, o Deus de luz,
com glória coroai.
O Deus de paz, o Deus de luz,
com glória coroai.

2- Ó escolhida geração
do bom, eterno Pai,
o grande autor da salvação,
com glória coroai.
O grande autor da salvação,
com glória coroai.

4- Ó tribos, raças e nações,
ao Rei divino honrai.
A quem quebrou os vis grilhões,
com glória coroai.
A quem quebrou os vis grilhões,
com glória coroai.

“Grande Senhor/Ele é Exaltado”

“Alvo Mais Que a Neve - 286 HCC”
3- Se tudo a ti confessarmos
2- Foi espinhosa a coroa
1- Seja bendito o Cordeiro
e seguirmos na tua luz,
que Jesus por nós suportou;
que na cruz por nós padeceu!
tu não somente perdoas,
foram profundas as chagas
Seja bendito o seu sangue
que nos provam o quanto ele amou. purificas também, ó Jesus.
que por nós, pecadores, verteu!
Lavas de todo pecado.
Há nessas chagas pureza
Salvos do mal nós estamos,
Que maravilha esse amor!
para o indigno pecador,
por tua graça e teu favor,
Pois que mais alvos que a neve
pois que mais alvos que a neve
pois que mais alvos que a neve
o teu sangue nos torna, Senhor.
o teu sangue nos torna, Senhor.
o teu sangue nos torna, Senhor.

Ele é exaltado,
O Rei é exaltado no céu, eu louvarei.
Ele é exaltado, pra sempre exaltado
seu nome louvarei.

Alvos mais que a neve,
alvos mais que a neve,
pois, em seu sangue lavados,
nós temos perdão do Senhor.

“Adoro o Cristo Vivo - 136 HCC”
1. Adoro o Cristo vivo, presente junto a mim.
Se os homens o rejeitam,eu creio mesmo assim.
Eu posso a glória eterna em tudo contemplar.
Jesus, nas horas tristes, vem me ajudar.

3. Ó crente, seja alegre; louvores venha dar
a Cristo, o Rei Eterno. É tempo de cantar!
Pois quem procura o Mestre encontrará também
amor, consolo, vida e todo bem.

Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar,
terra e céu glorifiquem seu santo nome.
Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. ( Aleluia)

“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)

Jesus, Jesus agora vivo está.
Comigo vai em meu viver; jamais me deixará.
Jesus, Jesus meus erros perdoou.
Eu sei que vive o Redentor. Jesus Ressuscitou.
2. Em tudo que me cerca eu vejo o seu amor.
E se estiver cansado, eu não terei temor.
Eu sei que me orienta no forte vendaval;
me livra a sua graça de todo mal.

Por toda a eternidade
Tu serás coroado com louvor!
Teu nome é exaltado,
Sempre magnificado com louvor.
Grande Senhor!

Das alturas do céu, do profundo mar.
Dos limites da terra, louvamos-te.
Com todo o coração, todo povo e nação
Todos num só clamor, louvando o Senhor

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.

“Em Espírito, Em Verdade”
Em espírito, em verdade
bis
Te adoramos, te adoramos.

}

Rei dos reis e Senhor
bis
Te entregamos nosso viver.

}

Pra te adorar, ó Rei dos reis,
Foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
Meu prazer é te louvar,
Meu prazer é estar nos átrios do Senhor,
Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.

