Informativo

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ANIVERSARIANTES: 02- Edson Ferreira

FÉRIAS: neste mês, muitos dos nossos

da Silva, Pr. Nilson Pereira de Moura, : 04-

irmãos estarão de férias, inclusive Pr. Aldo
Gléria, Pr. Washington Luiz e MM. Renan
Hart. À todos, boa viagem e boas férias!

Lindinalva Rodrigues Alves, Telma Matos
Duarte, Júlia Miranda Silva, 05- Leonídia
Francisca do Carmo; 06- Maria Valdinar
Conceição da Cruz, Maria Salvadora Mendes
Guedes, Carlos Eduardo Lourenço; 07Fernando Naves Lôbo. Parabéns!

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)
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

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)

Boletim Dominical

Pastoral

Ano XXXV - Nº01

Um por todos, todos por um.

QUARTAS-FEIRAS: aproveite esse mês
EBD JANEIRO/2017: durante o mês de
janeiro, teremos classe única e culto. Os
assuntos a serem estudados estão relacionados
com os “Mandamentos de Jesus”.

para participar dos cultos nas quartas-feiras.
Será uma bênção para você.

QUAL SEU PROPÓSITO PARA O
ANO DE 2017? PENSE NISSO!

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
02-Segunda
03-Terça
04-Quarta
05-Quinta
06-Sexta
07-Sábado
08-Domingo

Gênesis 3 e 4
Gênesis 5, 6 e 7
Gênesis 8, 9 e 10
Gênesis 11 e 12
Gênesis 13:5-15-21
Gênesis 16:1-18-19
Gênesis 18:19:38

Mateus 1 e 2
Mateus 3:1-6
Mateus 3:7-4:11
Mateus 5:1-26
Mateus 5:27-48
Mateus 6:1-24
Mateus 6:25-7:14

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

2
3
4
5
6:1-10
7:1-17
8:1-9

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

1:7-9
1:10-19
1:20-23
1:24-28
1:29-33
2:1-5
2:6-15

Escala de Serviços
Neste Domingo, 01/01
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 7:

Fabiano e Francisco.
Oliene.
Robertina.
Gláucia e
Emanuel.
¨Culto Infantil 1 a 3: Não haverá classe.
¨Diáconos:
Izaque e Norma.
¨Projeção/Transm.: Josy, Daniel e Larissa.
¨Introdução:
Sebastião e Eduardo.
¨Motoristas:
Não haverá transporte.
¨Recepção:
Welida e Shaula.
¨Segurança:
Sebastião, Ariovaldo
e Israel.

No Próximo Domingo, 08/01
Wellington e Valmi.
Rosiléia.
Neuzanira..
Patrícia e
Joel.
Fernanda, Mada e Larissa.
Edson e Eufrosina.
Josy, Daniel e Larissa.
Valdivino e Magali.
Israel.
Nadir e Silvio.
Queomides, Dájames, Antônio
Cruz.

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

Janeiro de 2017 será um mês atípico nos próximos quatro domingos. Teremos
Classe única e o culto será a própria EBD. Cada manhã de domingo serão três
palestrantes. Não será surpresa o que vamos estudar. Os assuntos serão algo
surpreendente e oportuno para a vida de relacionamentos e de comunhão dos membros
da igreja.
“Um por todos, todos por um” é um dos livros de Gene Getz que deve ser lido
com critério e com dedicação para compreendê-lo e aplicar os ensinos “de uns aos
outros” enfocados nos capítulos que serão ministrados nos próximos dias.
A igreja é algo desafiador. Ela é maior do que imaginamos. No entanto, como
somos muito práticos e procuramos viver uma teologia mais simplista, encontramos
soluções e repostas mais fáceis para a sua vivência e essas soluções podem esconder
uma realidade mais grave e complexa na vida da igreja.
O objetivo dos estudos é dar aos membros uma compreensão dos seus
relacionamentos. A igreja que investe nos seus relacionamentos torna-se uma igreja
saudável. Qual é o real significado de uma igreja saudável? As pessoas que são arroladas
como membros, o que esperam da igreja? E Deus, com olhar panorâmico, o que Ele
espera desses crentes?
A igreja é uma projeção de Deus para o mundo. O que a possibilita a ter um
testemunho dinâmico, poderoso, atraente, cativante às pessoas que estão fora da igreja?
Por certo, o ensino bíblico “uns para com outros”, repetidas vezes, nas páginas do
Novo Testamento, pode nos dar essas respostas.
A minha oração, como pastor da igreja, é que tenhamos êxito no trabalho a ser
feito. Espero encontrar disposição para o aprendizado, ou seja, pessoas disponíveis a
serem ensináveis. Gente com fome da Palavra de Deus. Gente interessada em fazer o
tratamento necessário, até a próxima autópsia, quando voltará a avaliar o coração.
Espero encontrar multiplicadores resignados, que não vão mostrar que sabem,
mas o que sabem para a edificação da igreja. Professores marcados pela dependência
de Deus, pela oração a favor do estudo e pelos seus ouvintes. Líderes que vão servir à
Deus, à igreja e ao pastor muito bem.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva
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Sobradinho, 01 de Janeiro de 2017.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h

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

Instrumental

Ministério das Comunicações
Instrumental

“Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.” (João 17:17)

Canto Congregacional
“Santo, Justo e Digno” e “Só em Jesus”
Leitura Bíblica
Jeremias 4:1-4
DIRIGENTE: Se voltares, ó Israel, diz o SENHOR, volta para mim. Se tirares os teus ídolos

abomináveis de diante de mim, e não andares mais vagueando, e se em verdade, em
justiça e em retidão jurares: Tão certo como vive o SENHOR, então nele as nações
serão abençoadas e nele exultarão.

HOMENS:

Porque assim diz o SENHOR aos homens de Judá e de Jerusalém: Lavrai o vosso
campo novo e não semeeis entre espinhos.

TODOS:

Circuncidai-vos ao SENHOR e circuncidai o coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que a minha ira não sobrevenha como fogo e arda, sem que
ninguém o possa apagar, por causa da maldade dos vossos atos.

Canto Congregacional
Momento de Oração

“Mais Perto Quero Estar - 399 HCC”

1.Pedir ao Senhor a conversão de crentes resistentes aos princípios mais simples da Palavra.
2.Pedir ao Senhor que nos aguce uma maior preocupação, para que vivamos uma vida moral ilibada.
3.Suplicar ao Senhor que ajude-nos a remover o que não espiritual do nosso corpo e purificar o nosso coração.

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração
Texto Bíblico

“Filhos da Luz - 390HCC”
Jeremias 5:2

“E ainda que me diga: Vive o Senhor, certamente juram com falsidade”

Mensagem
“Um Culto Agradável a Deus”
Canto Congregacional

Pr. Washington Luiz da Silva
“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.

Oração
Poslúdio

Instrumental

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio

Noite - 19h
Instrumental

Instrumental

“Esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as
minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração.Eu lhes serei Deus, e eles me serão
povo.” (Hebreus 8:10)

Canto Congregacional
Oração
Participação Musical
Momento de Oração

“Ao Deus de Amor e de Imensa Bondade - 32 HCC”
Visitantes, Bens e Vidas
Conjunto Gideonitas

1.Pedir a Deus uma bênção sobre aqueles que precisam da capacidade de crer e obedecer ao Senhor.
2.Agradecer a Deus pela graça que nos foi dada por conhecê-lo através da Sua Palavra.
3.Suplica ao Senhor que tenhamos um coração receptivo para aceitar a Sua Palavra viva e eficaz.

Participação Musical
Recitativo Bíblico

Conjunto Gideonitas
Ezequiel 11:19 - 20

“E lhes darei um só coração, e porei dentro deles um novo espírito; tirarei deles o coração de
pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, guardem as minhas
normas e as cumpram; e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus.”

Canto Congregacional “Graças Senhor”, “Aclame ao Senhor” e”Só em Jesus”
Oração pelo Culto Infantil (Crianças de 04 a 07 anos)
Leitura Bíblica
Jeremias 31:31 - 34
DIRIGENTE: Dias virão, diz o SENHOR, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e
com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais, quando os
peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois eles quebraram a minha
aliança, mesmo sendo eu o senhor deles, diz o SENHOR.

MULHERES: Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o
SENHOR: Porei a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. Eu serei o
seu Deus, e eles serão o meu povo.

TODOS:

E não ensinarão mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo:
Conhecei o SENHOR; porque todos me conhecerão, do mais pobre ao mais rico,
diz o SENHOR. Porque perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus
pecados.

Mensagem
“Um Novo Pacto”
Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional
“Veio a Este Mundo o Senhor Jesus - 114 HCC”
Oração
Poslúdio
Instrumental

Manhã - 10h
“Santo, Justo e Digno ”
Santo, Santo, Santo é o Senhor
Santo é o Senhor, Deus poderoso. (2x)
O que era, que é e que há de vir,
Santo, Santo, Santo é o Senhor.
Justo, Justo, Justo é o Senhor
Justo é o Senhor, Deus poderoso. (2x)
O que era, que é e que há de vir,
Justo, Justo, Justo é o Senhor.
Digno, digno, digno é o Senhor
Digno é o Senhor, Deus poderoso. (2x)
O que era, que é e que há de vir,
Digno, digno, digno é o Senhor

Noite - 19h
“Ao Deus de Amor e de Imensa Bondade - 32 HCC”
1- Ao Deus de amor e de imensa bondade,
3- Hoje também, exultantes, cantamos
com alegria, bem alto, aclamai.
que as orações ele nos atendeu.
Com coração transbordante de graças,
Seu forte braço que fez maravilhas,
seu grande amor todos juntos louvai.
em nosso auxílio ele sempre estendeu.
No céu, na terra, que maravilhas
vai operando o poder do Senhor!
Mas seu amor aos homens perdidos
das maravilhas é sempre a maior.
2- Já nossos pais nos contaram a glória
4- Foi até hoje e daqui para sempre
de Deus falando com muito prazer
ele será nosso eterno poder,
que nas tristezas, nos grandes perigos,
nosso castelo bem forte e seguro
ele os salvou por seu grande poder.
e nossa fonte de excelso prazer.

“Graças Senhor”

Só em Jesus encontro paz
É minha luz, o meu cantar
A minha força n’Ele está
Na tempestade tenho paz

A morte eu não temo mais
É o poder de Deus em mim
O meu viver, o meu morrer
Está no comando do meu Deus

Aqui diante de Ti,
eu tenho tanto pra te agradecer.
Graças dou. Graças dou.
O que me deste, Senhor,
por tantas bênçãos que eu não posso ver.
Graças dou. Graças dou.

Que grande amor, que grande paz
O meu temor embora vai
Meu Redentor é tudo em mim
Firme no amor de Deus estou

Ninguém vai mais me separar
Das suas mãos, do seu cuidar
Virá levar-nos ao seu lar
Só em Jesus firmado estou

Com meu coração
e o meu louvor,
com as mãos aos céus,
Louvo-te, Senhor.

Só em Jesus que veio a nós
Como cordeiro se entregar
Mostrou amor e retidão
Morrendo por amor a nós

Só em Jesus encontro paz
É minha luz, o meu cantar
A minha força n’Ele está
Na tempestade tenho paz

Na rude cruz onde morreu
Jesus cumpriu o amor de Deus
E lá levou o meu pecar
Posso em Cristo livre estar

Que grande amor, que grande paz
O meu temor embora vai
Meu Redentor é tudo em mim
Firme no amor de Deus estou
Só em Jesus estou

“Só em Jesus”

Graças dou, sempre a Ti eu graças dou,
graças dou.

Tens feito tanto por mim,
da escuridão tua luz me tirou.
Graças dou. Graças dou.
Por teu Amor e perdão,
por meus pecados levados na cruz.
Graças dou. Graças dou.

“Aclame ao Senhor”

“Mais Perto Quero Estar - 399 HCC”
1- Mais perto quero estar, meu Deus, de ti,
Mesmo que seja a dor que me una a ti!
Sempre hei de suplicar:
mais perto quero estar,
mais perto quero estar,
meu Deus, de ti!

3- Minha alma cantará a ti, Senhor,
cheia de gratidão por teu amor.
Sempre hei de suplicar:
Mais perto quero estar,
Mais perto quero estar,
Meu Deus, de ti!

2- Andando triste aqui, na solidão,
Paz e descanso a mim teus braços dão.
Sempre hei de suplicar:
mais perto quero estar,
mais perto quero estar,
meu Deus, de ti!

4- E, quando a morte enfim me vier chamar,
com o Senhor, nos céus, irei morar.
Então me alegrarei
perto de ti, meu Rei,
perto de ti, meu Rei,
Meu Deus, de ti! Amém.

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.
Só em Jesus encontro paz
É minha luz, o meu cantar
A minha força n’Ele está
Na tempestade tenho paz

“Só em Jesus”

A morte eu não temo mais
É o poder de Deus em mim
O meu viver, o meu morrer
Está no comando do meu Deus

Que grande amor, que grande paz
O meu temor embora vai
Meu Redentor é tudo em mim
Firme no amor de Deus estou

Ninguém vai mais me separar
Das suas mãos, do seu cuidar
Virá levar-nos ao seu lar
Só em Jesus firmado estou

Só em Jesus que veio a nós
Como cordeiro se entregar
Mostrou amor e retidão
Morrendo por amor a nós

Só em Jesus encontro paz
É minha luz, o meu cantar
A minha força n’Ele está
Na tempestade tenho paz
Que grande amor, que grande paz
O meu temor embora vai
Meu Redentor é tudo em mim
Firme no amor de Deus estou
Só em Jesus estou

Na rude cruz onde morreu
Jesus cumpriu o amor de Deus
E lá levou o meu pecar
Posso em Cristo livre estar

