Informativo
ANIVERSARIANTES: 18- Guilherme
Monteiro Gomes; 20- Mariana Sousa Sobral;
Melissa Freitas Brito; 21- Miguel Rodrigues
Moreira Motta; 22- Ana Freitas Bezerra,
Lucas de Lima Sousa Bezerra, Selvina Maria
da Conceição. Casamento: 19- Daiana Sobral
e Paulo Morgan, Valmi e Nadir; 22- Salvadora
e Samuel; 23- Alessandro e Elaine. Parabéns!

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

conosco o culto de Natal, domingo, dia 25/

Formação de Obreiros. A primeira turma terá
início dia 10/02/2017. Maiores informações
ligue: 3349-5665.

CANTATA DE NATAL: o Coro da PIBS
apresentará no dia 25/12, às 19h, a Cantata

toda a equipe que trabalhou com tanto
empenho, dedicação e carinho no musical do
Coro Infanto-Juvenil. Foi uma noite linda!

PROJETO GABU: faça parte do Projeto

decidiu no coração; não com tristeza nem
por constrangimento, pois Deus ama a quem
contribui com alegria”. (II Coríntios 9:7)

Leitura Bíblica da Semana
Habacuque 1,2 e 3
Sofonias 1,2, e 3
Ageu 1,2
Zacarias 1 e 2
Zacarias 3 e 4
Zacarias 5 e 6
Zacarias 7 e 8

Apocalipse 9
Apocalipse 10
Apocalipse 11
Apocalipse 12
Apocalipse 13
Apocalipse 14
Apocalipse 15

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

137
138
139
140
141
142
143

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

30:10
30:11-14
30:15-16
30:17
30:18-20
30:21-23
30:24-28

Escala de Serviços
Neste Domingo, 18/12
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 7:

Valmi e Daniel.
Oliene.
Maria das Graças.
Karina e
Vanessa.
¨Culto Infantil 1 a 3: Fernanda, Mada e Elaine.
¨Diáconos:
Izaque e Rosiléia.
¨Projeção/Transm.: Ricardo, Valdivino e Camylla.
¨Introdução:
Magali e Guilherme.
¨Motoristas:
Israel Batista.
¨Recepção:
Dinah e Valmi.
¨Segurança:
Daniel, Fernando Bulhões e
Wallace.
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Ágape de Natal

Gabu e abençoe vidas em Guiné-Bissau.

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!
19-Segunda
20-Terça
21-Quarta
22-Quinta
23-Sexta
24-Sábado
25-Domingo

Boletim Dominical

Pastoral

visitantes!

“Cada um contribua de acordo com o que

GRATIDÃO: louvamos a Deus pela vida de

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

12, às 9h45.

de Natal. Participe desse dia e traga

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

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

CULTO DE NATAL: venha celebrar

No Próximo Domingo, 25/12
Valmi e Daniel.
Rosiléia.
Euza.
Betânya e
Gabriela.
Não haverá classe.
Deraldo e Ivone.
Mayara, André e Norton.
Anna Júlia e Jhonatas.
Franquisnei Lopes.
Maria Clara e Gléslia.
Daniel, Fernando Bulhões e
Wallace.

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 - DEZEMBRO DE 2016

Ontem à noite, a Igreja se reuniu para comemorar uma grande celebração: o
Ágape de Natal, à luz da alegria dos irmãos do primeiro século. O sentimento da igreja
primitiva foi que todos “perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no
partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor...”.
O propósito do encontro excede ao pensamento de que a igreja se reuniu para
jantar. Foi algo, além disso! O encontro foi o ápice de uma jornada de um ano de
convivência, de trabalhos realizados, de cultos celebrados, do caminhar juntos, como
companheiros de jugo e juntos lutarmos pelos mesmos objetivos.
Naquela noite, ninguém se concentrou no que gostaria de receber. Mas, num
sentimento coletivo, foi um grande esforço sobre o que poderia oferecer. Foi uma
demonstração de preocupação, não consigo próprio, mas com o todo, que é a igreja.
Havia alegria e prazer por pertencerem ao corpo de Cristo e serem, especificamente,
membros dessa Igreja.
Pensar na celebração, Ágape de Natal, culmina em algumas descobertas que
são marcas na vida de uma igreja. Exemplos: alguém em pleno jantar - “estive orando
por você”. Significa que alguém queria que a vontade de Deus se realizasse na vida de
uma pessoa. A oração agrada muitíssimo a Deus.
No burburinho da quadra, um menos preocupado com o movimento, lia a
Palavra. Por certo, ele estava meditando enquanto outros, em maior número, estavam
conversando. A meditação é a ponte que liga a leitura da Palavra à prática. Meditar é
uma marca da igreja.
Alguém sentando, respondeu ao interlocutor: “Estou esperando por...”.
Aprendemos que na vida cristã devemos esperar pelo Senhor. “Mas os que esperam no
Senhor renovaram as suas forças...”. Consideremos, também, que a confissão marca a
vida de um povo santo e irrepreensível.
O ápice daquela noite poderá ter sido o jantar. Mas, para muitos a motivação
foi adoração e ações de graça. Adoramos a Deus, honrando-O pelo que Ele é e
agradecemos pelo reconhecimento de tudo que Ele fez. Foi assim que vivemos um
momento singular de comunhão. À Deus toda a glória.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva
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Sobradinho, 18 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

“Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas velhas já passaram, e surgiram
coisas novas.” (II Coríntios 5:17)

Canto Congregacional
Momento de Intercessão

“Ajuntamento” e“É Teu Povo”

1. Agradecer a Deus pelo privilégio dos cultos vividos de 2016.
2. Agradecer ao Senhor pela provisão.
3. Pedir por mais pessoas dedicando suas vidas e seus bens ao Senhor.

Dedicação de Dízimos e Ofertas

“Não Sou Meu - 435 HCC”

1- Não sou meu. Por Cristo salvo,
3- Não sou meu. A ti confio
que por mim morreu na cruz,
tudo quanto chamo meu.
eu confesso alegremente
Tudo em tuas mãos entrego,
que pertenço ao bom Jesus.
pois, Senhor, sou todo teu.
Não sou meu; oh, não sou meu! Bom Jesus, sou todo teu.
O que tenho e sou entrego; ó Senhor, sou todo teu.
2- Não sou meu. Por Cristo salvo,
4- Não sou meu. Oh, santifica
pois seu sangue derramou
tudo quanto sou, Senhor!
e da pena do pecado
Do egoísmo e da vaidade
a minha alma resgatou.
livra-me, meu Salvador.

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

Canto Congregacional

Canto Congregacional
Oração
Participação Musical
Momento de Intercessão

“Cantam Anjos Harmonias - 96 HCC (3ª estrofe)”
Visitantes, Bens e Vidas
Coro Feminino

1. Agradecer a Deus por Jesus nos salvar dos nossos pecados.
2. Suplicar ao Senhor pela salvação, em Cristo, das pessoas com quem temos falado de Cristo.
3. Pedir a Deus que o Brasil tenha Jesus como único Salvador.

Participação Musical
Recitativo Bíblico

Coro Feminino
Jo 1:29; 3:14-15; Atos 4:12

DIRIGENTE: No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha em sua direção, e disse: Este é o
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
MULHERES: Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o
Filho do homem seja levantado; para que todo aquele que nele crê tenha a vida
eterna.
E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre
os homens pelo qual devamos ser salvos.

“Aclame ao Senhor”
Mateus 1:21

“Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus; porque ele salvará seu povo dos seus pecados.”

Mensagem
“Jesus, O Salvador”
Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional
“Cantai que o Salvador Chegou - 106 HCC”

“Trabalho Cristão - 422 HCC”
3- Vamos nós trabalhar para Cristo, o Senhor;
Contra o reino das trevas será vencedor;
Ele, então, para sempre exaltado será,
Pois real salvação pela graça nos dá!

No labor, com fervor, a servir a Jesus.
Com esperança e fé e com oração,
Até que volte o Redentor.
2- Vamos nós trabalhar, os famintos fartar,
Para a fonte os sedentos depressa levar;
Só na cruz do Senhor nossa glória será,
Pois Jesus salvação pela graça nos dá!

Ministério de Comunicação
Coro Feminino

Canto Congregacional
Oração Pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Leitura Bíblica

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.
1- Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus;
Com o Mestre seguir no caminho dos céus;
Com o seu bom conselho o vigor renovar
E fazer prontamente o que Cristo mandar!

Coro Feminino

“Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida
em resgate de muitos.” (Marcos 10:45)

TODOS:

Oração
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

Noite - 19h

4- Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus,
Que coroa real nos dará lá nos céus;
Na mansão dos fiéis o descanso será,
Pois Jesus salvação pela graça nos dá!

1- Cantai que o Salvador chegou. Acolha a terra o Rei.
Ó vós, nações, a ele só contentes vos rendei,
contentes vos rendei, oh, sim, contentes vos rendei!
2- Ao mundo as novas proclamai que já raiou a luz.
Ó terra, mar e céus, cantai: nasceu o Rei Jesus.
Nasceu o Rei Jesus. Nasceu, nasceu o Rei Jesus.
3- Ele venceu a morte e a dor, baniu a maldição.
As bênçãos vêm do Redentor em régia profusão,
em régia profusão. Oh, sim, em régia profusão!
4- Cristo governa com amor. Os povos provarão
que é justo e bom o Salvador e lhe obedecerão,
e lhe obedecerão. Sim, todos lhe obedecerão.

4. Leitura e aprovação da Ata anterior

Oração
Poslúdio

Instrumental

Oração de Gratidão
Poslúdio

Coro Feminino

Manhã - 10h25min

Noite - 19h

“Ajuntamento”
Vem e sopra sobre nós teu sopro,
reunidos neste ajuntamento,
honra e santifica este momento
com a tua Igreja que é teu povo.

Faz teu rio de paz correr no meio
destes que por fé vem bendizer-te
e a uma voz oferecer-te
seus louvores, súplicas e anseios.

Tu és o Senhor de toda glória,
Hoje e sempre como foste outrora,
no correr da história revelando teu amor
Deus, bendito Rei e Salvador. (bis)

“É Teu Povo”
É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande.
Exaltamos teu doce nome pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus,
Pois és santo. Sim, és digno, de louvor e de ser adorado.
És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor!

“Não Sou Meu - 435 HCC”
1- Não sou meu. Por Cristo salvo,
3- Não sou meu. A ti confio
que por mim morreu na cruz,
tudo quanto chamo meu.
eu confesso alegremente
Tudo em tuas mãos entrego,
que pertenço ao bom Jesus.
pois, Senhor, sou todo teu.
Não sou meu; oh, não sou meu! Bom Jesus, sou todo teu.
O que tenho e sou entrego; ó Senhor, sou todo teu.
2- Não sou meu. Por Cristo salvo,
4- Não sou meu. Oh, santifica
pois seu sangue derramou
tudo quanto sou, Senhor!
e da pena do pecado
Do egoísmo e da vaidade
a minha alma resgatou.
livra-me, meu Salvador.

“Trabalho Cristão - 422 HCC”
1- Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus;
Com o Mestre seguir no caminho dos céus;
Com o seu bom conselho o vigor renovar
E fazer prontamente o que Cristo mandar!

“Cantam Anjos Harmonias - 96 HCC”
3- Cante o povo resgatado
glória a Deus, Senhor da paz,
pois, em Cristo revelado,
vida e luz ao mundo traz.
Nasce a fim de renascermos,
vive para revivermos Rei, Profeta e Salvador.
Louvem todos ao Senhor.

Toda a terra e altos céus
cantem sempre glória a Deus.

“Aclame ao Senhor”
Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor.
Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor.
Com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre Te adorarei.
Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos.
Poder, majestade e louvores ao Rei.
Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome.
Alegre te louvo por Teus grandes feitos,
firmado estarei, sempre Te amarei.
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim.

“Cantai que o Senhor - 106 HCC”
1- Cantai que o Salvador chegou. Acolha a terra o Rei.
Ó vós, nações, a ele só contentes vos rendei,
contentes vos rendei, oh, sim, contentes vos rendei!

No labor, com fervor, a servir a Jesus.
Com esperança e fé e com oração,
Até que volte o Redentor.
2- Vamos nós trabalhar, os famintos fartar,
Para a fonte os sedentos depressa levar;
Só na cruz do Senhor nossa glória será,
Pois Jesus salvação pela graça nos dá!
3- Vamos nós trabalhar para Cristo, o Senhor;
Contra o reino das trevas será vencedor;
Ele, então, para sempre exaltado será,
Pois real salvação pela graça nos dá!
4- Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus,
Que coroa real nos dará lá nos céus;
Na mansão dos fiéis o descando será,
Pois Jesus salvação pela graça nos dá!

2- Ao mundo as novas proclamai que já raiou a luz.
Ó terra, mar e céus, cantai: nasceu o Rei Jesus.
Nasceu o Rei Jesus. Nasceu, nasceu o Rei Jesus.
3- Ele venceu a morte e a dor, baniu a maldição.
As bênçãos vêm do Redentor em régia profusão,
em régia profusão. Oh, sim, em régia profusão!
4- Cristo governa com amor. Os povos provarão
que é justo e bom o Salvador e lhe obedecerão,
e lhe obedecerão. Sim, todos lhe obedecerão.

