Informativo
ANIVERSARIANTES: 27- Deraldo André
do Nascimento, Fernando Bulhões Desidério;

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

CANTATA DE NATAL: hoje, o Coro da

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

PIBS apresentará, às 19h, a Cantata de Natal
“A Sinfonia do Nascimento”. Venha prestigiar
e traga visitantes!

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

28- Camylla Menezes Pereira, Patrícia
Monteiro Martins Santos; 30- Pedro

CULTO DE ANO NOVO: venha celebrar

Henrique Monteiro Bulhões. Casamento:

conosco o culto de Ano Novo, sábado, dia
31/12, às 22h30.

30- Franquisnei e Gláucia. Parabéns!

CULTO MATUTINO: em virtude das

CURSO

DE

festividades de Ano Novo, no dia 01/01, não
teremos EBD. O culto da manhã terá início
às 9h45. Venha celebrar conosco!

OBREIROS: a CBPC promove o Curso de

PROJETO GABU: faça parte do Projeto

DE

FORMAÇÃO

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

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)

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!

Leitura Bíblica da Semana
26-Segunda
27-Terça
28-Quarta
29-Quinta
30-Sexta
31-Sábado
01-Domingo

Isaías 9:6-7 e Lucas 2:8-20
Zacarias 9
Zacarias 12 e 13
Zacarias 14
Malaquias 1 e 2
Malaquias 3 e 4
Gênesis 1 e 2

Apocalipse 16
Apocalipse 17
Apocalipse 18
Apocalipse 19
Apocalipse 20
Apocalipse 21
Apocalipse 22

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

144
145
146
147
148
149 e 150
1

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

30:29-31
30:32
30:33
31:1-7
31:8-9
31:10-31
1:1-6

Escala de Serviços
Neste Domingo, 25/12
¨Assessoria Culto:
Clesson e Jeferson.
¨Assessoria EBD:
Rosiléia.
¨Berçário 1:
Euza.
¨Culto Infantil 4 a 7: Betânya e
Gabriela.
¨Culto Infantil 1 a 3: Não haverá classe.
¨Diáconos:
Deraldo e Ivone.
¨Projeção/Transm.: Mayara, André e Norton.
¨Introdução:
Anna Júlia e Jhonatas.
¨Motoristas:
Franquisnei Lopes.
¨Recepção:
Maria Clara e Gléslia.
¨Segurança:
Daniel, Fernando Bulhões e
Wallace.

No Próximo Domingo, 01/01
Fabiano e Francisco.
Oliene.
Robertina.
Gláucia e
Emanuel.
Não haverá classe.
Izaque e Norma.
Josy, Daniel e Larissa.
Sebastião e Eduardo.
Não haverá transporte.
Welida e Shaula.
Sebastião, Ariovaldo
e Israel.

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

Boletim Dominical

Pastoral

Ano XXXV - Nº52

Uma noite histórica
Nestas últimas semanas, tudo contribui para relembrarmos o natal. Ouvimos
músicas natalinas, vemos decorações, lemos mensagens tocantes, cantamos na igreja
o nascimento de Jesus. Porém, o que faz do natal ser mais que uma História? Primeiro,
é que o natal de Jesus não foi uma noite de ficção. Aquela noite foi idílica. Nela nasceu
o Salvador e Senhor.
Para José e Maria foi uma noite fria e de desprezo pelos habitantes de Belém.
Maria já sentia dores de parto para dar à luz o seu filho. A situação de desconforto era
amedrontadora. Mas, Deus estava no controle e deu à Maria graça para suportar a dor
do parto e receber ajuda, apenas, das mãos do carpinteiro, José.
Os pastores de Belém, possivelmente, receberam uma serenata, no trajeto pelos
campos, até a manjedoura, quando os anjos lhes conduziram e cantaram louvores à
Jesus. Lá no trabalho de parto, Maria e José ouviram somente os sons dos animais, a
agonia do nascimento, e os primeiros choros de Deus, em forma humana.
O céu manifestou a glória de Deus, com uma estrela de grande magnitude
brilhando àquela noite, sobre as dependências onde estavam na estrebaria. Por isso,
para José e Maria, a cena da manjedoura que era para ser um lugar sombrio, tornou-se
um lugar de ternura, para aquele casal e o Filho de Deus.
Ali, José, de forma singela, colocou o menino nos braços de Maria. Um misto
de admiração, dor, medo e alegria deve ter passado pelo seu coração. Ao olhar
atentamente os olhos do bebê, na penumbra daquela noite e depois nos olhos de José,
ela deve ter pensado consigo mesma sobre como iria criar a criança, cujo reino nunca
teria fim.
Maria tinha muito para meditar em seu coração naquele primeiro natal. Depois
de dois mil e dezesseis anos, nós precisamos considerar a importância do nascimento
de Jesus, Sua morte e ressurreição, bem como, a promessa de retorno fazendo desse
relato, mais que uma história.
A história de Jesus não somente deve ser contada, mas também, deve ser
vivida, por isso, deixe Cristo nascer em seu coração, nesse natal!
De seu Pastor e Amigo
Washington Luiz da Silva
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Sobradinho, 25 de dezembro de 2016.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 9h45min

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

Instrumental

Ministério de Comunicação
Instrumental

“Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é:
Deus conosco.” (Mateus 1:23)

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Nas Estrelas” e“Doce Nome”
Isaías 9:6

“Porque um menino nos nasceu [...] e o governo estará sobre os seus ombros; e o seu nome será
Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz”.

Momento de Intercessão
1. Agradecer a Deus por Jesus ter vindo como Salvador e Senhor.
2. Louvar e agradecer a Deus pela Sua presença conosco em Cristo Jesus.
3. Declarar a Deus que reconhecemos Jesus nosso Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai
Eterno e Príncipe da Paz.

Dedicação de Dízimos e Ofertas

“Falai Pelas Montanhas - 94 HCC”

1- Nasceu na estrebaria
o grande Rei dos céus,
o eterno prometido,
Jesus, menino Deus.

2- Nos campos os pastores
ouviram com temor
os anjos que cantavam
em glória e resplendor.

Falai pelas montanhas,
nos montes e por todo lugar;
falai pelas montanhas
que Cristo já nasceu.

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

Visitantes, Bens e Vidas

Cantata de Natal -“A Sinfonia do Nascimento”
Regência - Jessé Delfino Ferreira
1. Já é Natal
2. O Aniversário de Jesus
3. Veio a Nós
4. Glórias a Deus nas Alturas
5. Estrela Brilhante
6. Do Natal Cantemos
7. Deus Conosco
8. Medley de Natal

Pr. Washington Luiz da Silva
“Nasce Jesus - 33 CC”
2- Deus nos amou e nos mandou
Cristo, seu Filho querido.
Deus nos amou, Deus encarnou!
Vede o menino nascido!
Deus nos amou! Deus nos amou!
Digam-no todos os povos;
Gozam paz e salvação todos os que crêem.
Reino bendito! Reino de amor divino!
Eis que as nações resgate por Cristo têm!

Nasce Jesus, fonte de luz!
Oh! Glória a Deus nas alturas!
Paz na terra aos homens,
A quem quer ele bem!

Oração
Poslúdio

Instrumental

“Surgem Anjos Proclamando - 104 HCC”

Oração

Lucas 2:11

1- Nasce Jesus, fonte de luz!
Descem os anjos cantando;
Nasce Jesus, é nossa luz;
Trevas vem, pois, dissipando.
Nasce Jesus, fonte de luz!
Rompe as cadeias do forte,
Raia o dia da salvação, triunfante vem!
Salve Jesus! Oh, firma teu justo império!
Grato louvor os homens e os anjos dêem!

Ministério de Comunicação
Instrumental

1- Surgem anjos proclamando
3- Berço rude lhe foi dado,
paz à terra e a Deus louvor.
mas do céu lhe vem louvor.
Vão seus hinos ecoando
Ele é o Salvador amado,
nas montanhas ao redor.
bem merece o nosso amor.
Glória, glória a Deus nas alturas!
Glória, glória a Deus nas alturas!
2- Vão-se alegres os pastores
4- Povos, tribos, celebrai-o!
ver o infante celestial
“Glória a Deus” também dizei.
e acrescentam seus louvores
De joelhos adorai-o,
ao louvor angelical.
ele é o Cristo, o grande Rei!

“É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor”.

Mensagem
“A Esperança do Mundo”
Canto Congregacional

Instrumental

“Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens de boa vontade.” (Lucas 2:14)

3- E nós, que o conhecemos,
devemos proclamar
que Cristo veio ao mundo
e a todos quer salvar.

Oração
Texto Bíblico

Noite - 19h

Reflexão
Canto Congregacional

MM. Renan Guedes Hart
“Noite de Paz! Noite de Amor! - 91 HCC”

1- Noite de paz! Noite de amor!
Dormem todos em redor;
Em Belém Jesus nasceu,
2- “Glória a Deus! Glória a Deus!”
Cantam anjos lá nos céus;
Rei da paz, da terra e céu;
Nosso Salvador
trazem novas de perdão,
3- Rei da paz, Rei de amor,
é Jesus, Senhor.
graça eterna, salvação;
é Jesus, o Salvador.;
Prova deste amor
Vinde todos lhe rogar
dá o Redentor.
que nos venha abençoar.
Deste mundo a luz
é o Senhor Jesus.

Oração de Gratidão
Poslúdio

Instrumental

Manhã - 9h45min
“Nas Estrelas”
Nas estrelas vejo a sua mão
e no vento ouço a sua voz.
Deus domina sobre céu e mar.
O que ele é pra mim?

Té que um dia seu amor senti,
sua imensa graça recebi,
descobri então que Deus não vive
longe lá no céu sem se importar comigo.

Eu sei o sentido do Natal
pois na história tem o seu lugar.
Cristo veio para nos salvar.
O que ele é pra mim?

Mas agora ao meu lado está,
cada dia sinto o seu cuidar
ajudando-me a caminhar.
Tudo Ele é pra mim, aleluia! (2x)
Tudo é Jesus pra mim.

“Doce Nome”
Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome,
os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser.
Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração
Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação.

“Falai Pelas Montanhas - 94 HCC”
1- Nasceu na estrebaria
o grande Rei dos céus,
o eterno prometido,
Jesus, menino Deus.

2- Nos campos os pastores
ouviram com temor
os anjos que cantavam
em glória e resplendor.

Falai pelas montanhas,
nos montes e por todo lugar;
falai pelas montanhas
que Cristo já nasceu.

3- E nós, que o conhecemos,
devemos proclamar
que Cristo veio ao mundo
e a todos quer salvar.

“Nasce Jesus - 33 CC”
1- Nasce Jesus, fonte de luz!
Descem os anjos cantando;
Nasce Jesus, é nossa luz;
Trevas vem, pois, dissipando.
Nasce Jesus, fonte de luz!
Rompe as cadeias do forte,
Raia o dia da salvação, triunfante vem!
Salve Jesus! Oh, firma teu justo império!
Grato louvor os homens e os anjos dêem!
Nasce Jesus, fonte de luz!
Oh! Glória a Deus nas alturas!
Paz na terra aos homens,
A quem quer ele bem!
2- Deus nos amou e nos mandou
Cristo, seu Filho querido.
Deus nos amou, Deus encarnou!
Vede o menino nascido!
Deus nos amou! Deus nos amou!
Digam-no todos os povos;
Gozam paz e salvação todos os que crêem.
Reino bendito! Reino de amor divino!
Eis que as nações resgate por Cristo têm!

Noite - 19h

