Informativo

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ANIVERSARIANTES: 11-Ádila Rodrigues

FÉRIAS: neste mês, muitos dos nossos

Braga, 12- Matheus Monteiro Vieira, Victor
Hadade Zardo e Silva; 13-Perpétua Alves
Nepomuceno, Joel Martins Santos.
Casamento: 08 - Criscia e Billy Jack; 09Jário Monteiro e Tahity Souza. Parabéns!

irmãos estarão de férias, inclusive Pr. Aldo
Gléria, Pr. Washington Luiz e MM. Renan

GRATIDÃO: a irmã Azeneth e familia,

as crianças ficarão na PIBS e serão divididas
da seguinte forma: - até 06 anos na sala ao

agradecem à toda a igreja pelo apoio por
ocasião do falecimento de sua mãe, ocorrido
no ultimo dia 31/12. Continuemos em oração
pela familia.

É NOTÍCIA NA PIBS: em virtude das
férias, durante o mês de janeiro, não teremos o
“É Notícia na PIBS”. Voltaremos com os vídeos
e muitas novidades à partir do dia 15 de
fevereiro. Nesse período, acompanhe as
atividades da igreja através do boletim.

EBD JANEIRO: durante o mês de janeiro,

lado da secretaria; - de 07 a 11 anos no 3°
piso.

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)

Mateus 7:15-29
Mateus 8:1-17
Mateus 8:18-34
Mateus 9:1-17
Mateus 9:18-38
Mateus 10:1-25
Mateus 10:26-11:6

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

9:1-12
9:13-20
10:1-15
10:16-18
11:1-7
12:1-8
13:1-6

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

2:16-22
3:1-6
3:7-8
3:9-10
3:11-12
3:13-15
3:16-18

Escala de Serviços
Neste Domingo, 08/01
¨Assessoria Culto:
Fabiano e Francisco.
¨Assessoria EBD:
Rosiléia
¨Berçário 1:
Neuzanira.
¨Culto Infantil 4 a 7: Patrícia e
Joel.
¨Culto Infantil 1 a 3: Rosângela, Fernanda e Amanda.
¨Diáconos:
Edson e Eufrosina.
¨Projeção/Transm.: Camylla, Mayara e Daniel.
¨Introdução:
Valdivino e Magali
¨Motoristas:
Israel.
¨Recepção:
Nadir e Silvio.
¨Segurança:
Queomides, Dájames, Antônio
Cruz.

No Próximo Domingo, 15/01
Daniel e Jeferson.
Oliene
Letícia.
Patrícia e
Joel.
Larissa, Viviane e Luciana.
Deraldo e Catarina.
Norton, Ricardo e Valdivino.
Caroline e Guilherme.
Paulo José.
Paulo José e Olinda.
Elisaldo e Marcelo
Rodrigues.

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
115% re a l i za d o

0%

01 a 31/12

Boletim Dominical

Pastoral

Ano XXXV - Nº02

Uma Comunidade de Servos.

PROJETO GABU: faça parte do Projeto

Leitura Bíblica da Semana
Gênesis 20:1-22:24
Gênesis 23:1-24:51
Gênesis 24:52-26:16
Gênesis 26:17-27:46
Gênesis 28:1-29:35
Gênesis 30:1-31:16
Gênesis 31:17-32:12

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

Hart. À todos, boa viagem e boas férias!

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!
09-Segunda
10-Terça
11-Quarta
12-Quinta
13-Sexta
14-Sábado
15-Domingo

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

100 %
do orçado

A nova comunidade cristã se realiza, também, em serviços para o Reino de
Deus. Somos ministros nessa Nova Aliança e para exercermos o nosso ministério como
membros desse corpo é necessário conhecermos a natureza da vida que Deus nos dá
em Jesus Cristo. É indispensável entender como o Senhor nos fez andar uns com os
outros. Ele nos fez uma comunidade de Seu povo para servirmos uns aos outros com a
própria vida de Deus.
No Reino, não existem vários papéis a serem desempenhados pelos remidos,
há apenas um papel: o de ser servo. Os servos se submetem a um só Senhor e com Ele
aprendemos a servir uns aos outros, a lavar o pé do nosso irmão e exercer o nosso
ministério com muitas responsabilidades.
O Senhor Jesus ensinou aos discípulos a olharem uns para os outros tendo um
olhar de servo. O que isso significa? Não resta dúvida que o servo olha o seu irmão,
como superior a si mesmo, como digno de honra, de respeito, de reconhecimento, de
valor, ainda que o irmão não tenha as mesmas conquistas que a vida lhe ofereceu.
A igreja é um lugar de relacionamentos. Vale ressaltar que é assim que a igreja
é construída. Quando os relacionamentos não vão bem, algumas complicações surgem
e afetam o “conjunto da obra”, aquilo que era para ser a igreja. É, também, nesse
ambiente de relacionamentos que a Palavra de Deus terá vida, evidência e dará frutos
na vida dos servos.
O Senhor tem nos edificado para sermos uma comunidade de servos. Portanto,
devemos ter cuidado com a nossa ingenuidade; temos um predador voraz que tenta
destruir a nossa comunhão e estragar os nossos relacionamentos. Acreditamos que ele
tem sido freado porque “maior é aquele que está em nós do que aquele que está no
mundo”.
Cuidado para não abrir a guarda e permitir que você seja atropelado no papel
de “servir uns aos outros”. O Senhor deu esses mandamentos recíprocos para serem
vividos pela igreja e isso não foi feito por acaso; Ele o deu, porque prometeu “edificar
a Sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela”.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

Sobradinho, 08 de janeiro de 2017.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 9h

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão Pelo Culto
Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

Instrumental
“Igreja” e “Corpo e Família”
I Coríntios 10:17

“Pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo; porque todos participamos de um
mesmo pão.”

Oração pela Ministração do Ensino
Estudo
“Membros uns dos Outros”
Momento de Oração

Rosiléia Alves

Oração Pela Ministração do Ensino
Estudo
“Dedicados uns aos Outros”
Momento de Oração

Telma Duarte

1.Que possamos mostrar amor e afeto pelos outros irmãos.
2.Que o Senhor nos ajude a quebrar as barreiras que impedem nossos relacionamentos.
3.Pedir a Deus para auxiliar-nos a viver em harmonia com a vontade a Sua vontade.

Canto Congregacional
Igreja em Ação
Consagração dos Dízimos e Ofertas
Recitativo Bíblico

“Teu Povo” e “Só em Jesus”
Ministério de Comunicação
“Um Só Rebanho - 574 HCC”
João 13:12 - 15

“Ora, depois de lhes ter lavado os pés [...] perguntou-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? [...] Se
eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu
vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também.”

Oração de gratidão e pela Ministração do Ensino
Estudo
“Honrando uns aos outros”
Momento de Oração

MM. Renan Guedes Hart

Canto Congregacional

“Abra os Olhos do Meu Coração”

2- Exaltado e bem alto, brilhando à luz da tua glória
Derrame teu amor e poder, pois Tu és Santo, Santo, Santo (2x)
3- Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo, quero Te ver
4- Quero Te ver, quero Te ver
Eu quero Te tocar, eu quero Te abraçar
Quero te ver

Oração
Participação Musical
Momento de Oração

Visitantes, Bens e Vidas
Alex Lima

1. Pedir a Deus que nos dê corações sinceros.
2. Agradecer a Deus pelo privilégio de adorá-lo.
3. Suplicar para que não vivamos uma vida de religiosidade.

Recitativo Bíblico
Isaías 37:16; Salmo 145:13; Rm 16:27; Hb 13:15
HOMENS: Ó SENHOR dos Exércitos, Deus de Israel, tu que estás sentado acima dos querubins;
tu, só tu, és o Deus de todos os reinos da terra; tu fizeste o céu e a terra.

TODOS:

O teu reino é eterno; o teu domínio dura por todas as gerações.

DIRIGENTE: Ao único Deus sábio seja dada glória para todo o sempre, por meio de Jesus Cristo.
TODOS:

Assim, por intermédio dele, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor,
que é fruto dos lábios que declaram publicamente o seu nome.

Canto Congracional“Santo é o Senhor”, “Santo, Santo, Santo” e “Só em Jesus”
Oração Pelo Culto Infantil (Crianças de 04 a 07 anos)
Participação Musical
Alex Lima
Texto Bíblico
Mateus 15:7-9
“Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: ‘Este povo me honra com os
lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram; seus ensinamentos não passam
de regras ensinadas por homens”.

1.Que sigamos o supremo exemplo de Cristo
2.Que tenhamos humildade.
3.Que saibamos honrar os nossos irmãos.

Canto Comgregacional
Oração
Poslúdio

Ministério de Comunicação
Instrumental

1- Abra os olhos do meu coração
Abra os olhos do meu coração
Quero Te ver, quero Te ver, Senhor

“Jesus, Pastor Amado - 566 HCC”
Romanos 12:10 e 11

“Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos
outros; não sejais vagarosos no cuidado; sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor.”

Instrumental

“Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei.” (Salmos 119:18)

1.Para que os membros da PIBS sejam um, no corpo de Cristo, assim como Ele é um com o Pai.
2.Pedir a Deus, que através da nossa união, sejamos vistos como testemunhas dinâmicas no mundo.
3.Pedir ao Senhor o desejo de andar com humildade e mansidão, suportando-nos uns aos outros em amor.

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

Noite - 19h

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

“Pai, Faz-nos um - 564 HCC”
Instrumental

Mensagem
Canto Congregacional
Oração
Poslúdio

MM. Renan Guedes Hart
“Jesus Essência do Louvor”
Instrumental

Manhã - 9h45min

Noite - 19h

“Igreja”
Estamos todos congregados aqui.
Certamente abençoados por Deus
Há um clima, uma esfera de amor,
Uma força que se move entre nós.

“Santo é o Senhor”
Algo novo Deus está por fazer
A este povo a quem muito quer bem,
Seu Espírito ele já derramou,
Sua Igreja forte edificou.

Pra louvor de tua glória, vem, Senhor tua história
Escrever através de nossas vidas
Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos
Vem Senhor e reina hoje aqui.
Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor e reina hoje aqui.

“Corpo e Família”
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado,
coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração,
eu declaro a paz de Cristo, te abençôo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.
Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor.
Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade,
expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso,
do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão.

“Jesus, Pastor Amado - 566 HCC”
1- Jesus, Pastor amado, contempla-nos aqui;
concede que sejamos um corpo só em ti.
Intrigas e contendas queremos evitar
e em paz nós desejamos teu culto celebrar.

3- Jesus, querido Mestre, ensina-nos a amar,
seguindo o teu exemplo, perfeito e singular.
Oh, quanto carecemos do auxílio teu, Senhor,
a fim de que vivamos unidos em amor!

2- Pois, sendo resgatados por ti, ó Salvador,
queremos ser unidos por um fraterno amor,
humildes perdoando as faltas de um irmão,
os fracos ajudando com branda compaixão.

4- Se tua igreja toda andar em santa união,
então será bendito o nome de "cristão".
Aquilo que pediste em nós se cumprirá
e assim o mundo inteiro a ti conhecerá.

“É Teu Povo” “
É o teu povo aqui presente,
Todos numa só voz declarando
que só Tu és grande.

Pois és santo. Sim,
és digno de louvor
E de ser adorado.

Exaltamos teu doce nome
Pelo amor, pela cruz,
por teu Filho Jesus,

És bondoso, Pai querido
Dentre todas as coisas
Tu és verdadeiro Senhor!

“Pai, Faz-nos um - 564 HCC
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.
2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom!
nós vivermos todos
irmanados em paz!
Oh, como é bom!

1- Santo, Santo, Santo é o Senhor
Santo é o Senhor Deus poderoso
O que era, o que é, e o que há de vir,
Santo, Santo, Santo é o Senhor

3- Digno, Digno, Digno é o Senhor
Digno é o Senhor Deus poderoso.
O que era, o que é, e o que há de vir,
Digno, Digno, Digno é o Senhor
2- Justo , Justo, Justo é o Senhor
Justo é o Senhor Deus poderoso
O que era, o que é, e o que há de vir,
Justo , Justo, Justo é o Senhor

“Santo, Santo, Santo”
Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo.
Santo é o Senhor, Poderoso.

Louve, louve e exalte ao Senhor.
Louve, Seu nome para sempre.
Digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor.

“Só em Jesus”
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

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

“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, 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.

