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ÁGAPE DE NATAL: o Ministério da
Comunhão informa que o Ágape de Natal
acontecerá no próximo sábado, dia 17/12.
Procure as irmãs Nadir e Danielle para saber
o que sua família deverá trazer.

REUNIÃO CPC: o Pr. Washington Luiz
convoca os membros do Conselho para a
reunião plenária dia 16/12, às 20h, no 3º piso.

CULTO ADM: os membros da PIBS são
convocados para a assembleia regular a ser
realizada no próximo domingo, dia 18/12, às
10h25.

CULTO DE NATAL: venha celebrar
conosco o culto de Natal, domingo, dia 25/
12, às 9h45.

CANTATA DE NATAL: o Coro da PIBS
apresentará no dia 25/12, às 19h, a
Cantata de Natal. Participe desse dia e
traga visitantes!

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 11/12 No Próximo Domingo, 18/12 ATIVIDADES REGULARES

EXPEDIENTE

• 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.

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

¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Recepção:
¨Segurança:

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.

• 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

Sobradinho, 11 de dezembro de 2016.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXV - Nº50

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

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

Pastores Eméritos:
Alexandre Gonçalves da Silva (In Memorian)

Gerson Monteiro Camargo (In Memorian)

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

Pastoral

Ensina-me, Senhor, a Tua Palavra!

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

ANIVERSARIANTES: 11- Catarina Naves
Nogueira, Enilda de Oliveira Pinto; 12- Érika
Helena Soares Perez, Marcia Timm, Maria
Leandro de Aguiar; 14- Clesson Kleber
Rodrigues de Oliveira. Casamento: 11-
Danielle e Sinval, Marilza e Ariovaldo, Silvia
Sousa e Reinaldo; 12- Valdivino e Olinda; 15-
Elisaldo e Marlucia; 16- Josi e Wellington; 17-
Eunice e Deraldo. Parabéns!

OFERTA DE ANIVERSÁRIO:
agradecemos aos irmãos que ofertaram para a
aquisição das cadeiras. Total da oferta: R$
6.000,00. Foram adquiridas 250 cadeiras.

DIA DA BÍBLIA: hoje, dia 11 de dezembro,
comemoramos o Dia da Bíblia. “Lâmpada para
os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu
caminho.” (Salmo 119:105)

MINISTÉRIO DIACONAL: terá sua
reunião hoje, às 18h, na PIBS.

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!

Wellington e Francisco.
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.

Amós 1:1-3:15
Amós 4:1 - 9:15
Obadias 1:1-21
Jonas 1, 2, 3, e 4
Miquéias 1,2,3, e 4
Miquéias 5,6 e 7
Naum 1,2, e 3

Apocalipse 2:1-17
Apocalipse 3
Apocalipse 4
Apocalipse 5
Apocalipse 6
Apocalipse 7
Apocalipse 8

Salmo 129:1-8
Salmo 130 e 131
Salmo 132
Salmo 133
Salmo 134
Salmo 135
Salmo 136

Provérbios 29:19-20
Provérbios 29:21 - 23
Provérbios 29:24 - 25
Provérbios 29:26-27
Provérbios 30: 1 - 4
Provérbios 30:5-6
Provérbios 30:7-9

Valmi e Daniel.
Oliene.
Maria das Graças.
Karina e
Vanessa.
Rosângela, Ivanira e Sara.
Izaque e Rosiléia.
Ricardo, Valdivino e Camylla.
Magali e Guilherme.
Israel Batista.
Dinah e Valmi.
Daniel, Fernando Bulhões e
Wallace.

A Bíblia é o registro de inspiração divina, com a mão de obra não apenas
humana, que reúne todo o pensamento, sentimento e propósito de Deus a respeito da
vida, com detalhes absolutos e com o caráter sobrenatural e único da Sua Palavra.

A Bíblia não é um livro comum. O Espírito Santo é quem a torna compreensível
e dá ao crente inteligibilidade da verdade, que susterá a sua vida. Essa não é uma ação
mecânica, Deus não está falando por um alto falante, Ele usa a nossa mente, a nossa
inteligência para transmitir a Sua divina mensagem. O que foi dito é algo sobrenatural e
extraordinário. Somos alcançados por uma mensagem completa do amor de Deus em
todos os sentidos.

É impossível calcular o preciosíssimo valor da Bíblia. O conteúdo doutrinário
da Palavra de Deus supre a necessidade e suplanta qualquer outra verdade proclamada.
Tem quem recorre aos escritos de outras pessoas para aferir o seu padrão de vida
espiritual.

É uma atitude que diminui o valor da Bíblia, dispensa seus ensinos, torna-os
desnecessários e inúteis. Apesar disso, a Bíblia continua cogitando sobre a existência,
a eternidade, Deus, Jesus, céu, inferno, perdão, salvação. Assuntos que só a Bíblia
responde com segurança. A verdade é que no final, haverá o cumprimento fiel dessa
Palavra.

A oração do salmista: “Ensina-me, Senhor, a Tua Palavra”, deve ser, também, a
nossa oração para esse tempo de distanciamento da Bíblia, do perceptível desapego à
Palavra e do esfriamento do amor para com a obra de Deus.

Voltar para a Bíblia é necessário para o crente desenvolver o seu caráter cristão
e fugir do erro. É bom ter cuidado para não pensar que um erro seja um mal de pouca
importância.

Voltar à Bíblia é vestir o equipamento necessário para anunciar boas novas aos
pobres, proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, pôr em
liberdade os oprimidos e anunciar que é tempo de aceitar o Senhor.

Voltar à Bíblia é experimentar um deleite e amor pelas coisas divinas, é entregar-
se totalmente ao Senhor, é ouvir a Sua voz.

De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva



ORDEM DOS CULTOS
Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental

Canto Congregacional “Vim Para Adorar-Te”

Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Canto Congregacional “Oh, Vinde, Fiéis! - 90 HCC”

Reflexão Pr. Washington Luiz da Silva
Participação Musical Coro Infanto-Juvenil
Oração de Gratidão
Poslúdio Instrumental

Noite - 19hManhã
Processional                                                                             Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão Pelo Culto
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental

Canto Congregacional “Aquele que me Ama” e “És Amável”
Participação Musical Alex Lima
Recitativo Bíblico I Pedro 1:22-25

Momento de Intercessão

Dedicação de Dízimos e Ofertas “Eu Quero o Pão do Céu - 216 HCC”

Oração
Texto Bíblico Hebreus 4:12

Mensagem           “A Palavra de Deus” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional  “Livro Santo - 215 HCC”
Oração
Poslúdio Instrumental

“Fazei todas as coisas [...] retendo a palavra da vida; para que no dia de Cristo eu tenha motivo
de gloriar-me de que não foi em vão que corri, nem em vão que trabalhei.” (Filipenses 2:14a, 16)

“Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós: enviou o seu Filho Unigênito ao mundo,
para que pudéssemos viver por meio dele.” (1 João 4:9 – NVI)

1- Oh, vinde, fiéis, triunfantes, alegres,
sim, vinde a Belém, já movidos de amor.
Nasceu vosso Rei, lá dos céus prometido.

Oh, vinde, adoremos! Oh, vinde, adoremos!
Oh, vinde, adoremos a nosso Senhor!

2- Olhai, admirados, a sua humildade.
Os anjos o louvam com grande fervor,
pois veio conosco habitar, encarnado.

3- Por nós, das alturas celestes baixando,
em forma de servo se fez, por amor,
e em glórias a vida nos dá para sempre.

4- Nos céus adorai-o, vós, anjos em coro,
e todos na terra tributem louvor.
A Deus honra e glória, contentes, rendamos.

Coro Infanto-Juvenil -“Natal no Egito”
1. Natal no Egito

2. Foi Deus
3. Você não é daqui
4. Príncipe da paz

5. Canção de Aniversário
6. A história do Natal

7. Sim!
8. Faraó, Faraó

9. Um bebê
10. Final

Eu nunca saberei o preço,
dos meus pecados lá na cruz.
Eu nunca saberei o preço,
dos meus pecados lá na cruz.

Luz do mundo vieste a terra,
Pra que eu pudesse te ver.
Tua beleza me leva a adorar-te,
quero contigo viver.

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

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

DIRIGENTE:

JUVENTUDE:

TODOS:

Assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade que leva ao
amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo coração.

Fostes regenerados não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de
Deus, que vive e permanece.

Porque toda pessoa é como a relva e toda sua glória, como a flor da relva. Seca-se
a relva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é
a palavra que vos foi evangelizada.

1. Pedir ao Senhor que nos dê amor ardente pelos nossos irmãos e pela Sua Palavra.
2. Agradecer a Deus pela Sua permanente Palavra que atesta pertencermos a Cristo.
3. Pedir ao Senhor que vivamos na Palavra, o infalível e permanente nascimento, realizado em nós
pelo Espírito Santo.

“Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois
gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os

pensamentos e intenções do coração.”

1- Eu quero o pão do céu, ó Salvador,
pois meu sustento vem do teu amor.
Da mera letra além, quero escutar
a tua voz suave a me falar.

2- De tua graça, ó Deus, vem me suprir.
Com paciência, vem me corrigir.
Minha vaidade, então, há de ter fim,
e tua paz será constante em mim.

3- Tu és o pão do céu, eu nada sou.
Que maravilha! Sei que salvo estou.
De todo o coração vou te servir.
Só pela fé consigo prosseguir.

4- Meus olhos vem abrir, por teu poder,
para que tua graça eu possa ver.
Os pensamentos teus vem me ensinar.
Faze que eu ande, ó Pai, sem vacilar. Amém.



Manhã - 10h25min
“Aquele que Me Ama”

“És Amável”

“Eu Quero o Pão do Céu - 216 HCC”

“Livro Santo - 215 HCC”

Noite - 19h

Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda
Este é o que me ama
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda
Este é o que me ama

Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda
Este é o que me ama
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda
Este é o que me ama

E aquele que me ama será amado por meu pai
E eu também o amarei
E me manifestarei a ele.

Revelaste o teu amor Senhor, por nós na cruz
Demonstrando-nos, eterna compaixão
Salvação concede a todo o que, confia em ti
Jesus tu és o Deus, da nossa redenção

És amável, tu és Santo,
Concedeste o que tem de melhor
És tão meigo, compassivo,
Cristo vivo, tu és Deus

Mestre e autor da vida, vem reinar em mim
Desejável é tua vontade
Cria através de mim o amor, o teu amor,
E dar-te-ei louvor eternamente

1- Eu quero o pão do céu, ó Salvador,
pois meu sustento vem do teu amor.
Da mera letra além, quero escutar
a tua voz suave a me falar.

2- De tua graça, ó Deus, vem me suprir.
Com paciência, vem me corrigir.
Minha vaidade, então, há de ter fim,
e tua paz será constante em mim.

3- Tu és o pão do céu, eu nada sou.
Que maravilha! Sei que salvo estou.
De todo o coração vou te servir.
Só pela fé consigo prosseguir.

4- Meus olhos vem abrir, por teu poder,
para que tua graça eu possa ver.
Os pensamentos teus vem me ensinar.
Faze que eu ande, ó Pai, sem vacilar. Amém.

1- Livro santo, Sagrada Escritura,
és a firme Palavra de Deus,
que não muda, jamais envelhece
e transmite mensagem do céu.

És espelho, martelo e espada;
és o amigo melhor do cristão.
Livro santo, Divina Palavra,
fortaleza do meu coração.

2- Bíblia santa, és a luz no caminho
deste mundo enganoso e carnal;
iluminas meus passos pra sempre,
dando força e vigor perenal.

3- És de Deus a mensagem sagrada,
que proclama de Cristo o perdão;
com promessas preciosas, tão lindas,
de levar-me à celeste mansão.


