Informativo

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ANIVERSARIANTES: 17- Thaís Rocha da

NOTA DE FALECIMENTO: é com pesar

Silva Patricarca; 19- Thalita Monteiro do
Nascimento; 20- Bruno César Rocha Oliveira
e Billy Jack; 21- Miriã Gomes de Holanda
Lopes. Casamento: 19- Cláudio e Carlene.
Parabéns!

que informamos o falecimento da irmã Santa
Lopes, ocorrido no último dia 10 de janeiro.
Oremos pelo família enlutada!

É NOTÍCIA NA PIBS: em virtude das

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

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.

AÇÃO SOCIAL: O ministério de ação
social, através da coordenação da beneficência
informa que a entrega de cestas durante o ano
de 2017 acontecerá toda terceira quinta do
mês.Na próxima quinta-feira, dia 19 , teremos
a entrega de cestas do mês de janeiro.Os irmãos
que quiserem contribuir poderão deixar os
alimentos no baú que se encontra na entrada
da igreja.Precisamos também de doação de
roupas. Quem puder colaborar procurar a irmã
Ivanira.

EBD JANEIRO: durante o mês de janeiro,
as crianças ficarão na PIBS e serão divididas
da seguinte forma: - até 06 anos na sala ao
lado da secretaria; - de 07 a 11 anos no 3°
piso.

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)

Leitura Bíblica da Semana

Gênesis 32:13-34:31
Gênesis 35:1-36:43
Gênesis 37:1-38:30
Gênesis 39:1-41:15
Gênesis 41:16-42:17
Gênesis 42:18-43:34
Gênesis 44:1-45:28

Mateus 11:7-30
Mateus 12:1-21
Mateus 12:22-45
Mateus 12:46-13:23
Mateus 13:24-46
Mateus 13:47-14:12
Mateus 14:13-36

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

14:1-7
15:1-6
16:1-11
17:1-15
18:1-15
18:16-36
18:37-50

Provérbios 3:19-20
Provérbios 3:21-26
Provérbios 3:27-32
Provérbios 3:33-35
Provérbios 4:1-6
Provérbios 4:7-9
Provérbios 4:10-13

Escala de Serviços
Neste Domingo, 15/01
¨Assessoria Culto:
Daniel e Jeferson.
¨Assessoria EBD:
Oliene
¨Berçário 1:
Letícia.
¨Culto Infantil 4 a 7: Patrícia e
Joel.
¨Culto Infantil 1 a 3: Larissa, Viviane e Luciana.
¨Diáconos:
Deraldo e Catarina.
¨Projeção/Transm.: Norton, Ricardo e Valdivino.
¨Introdução:
Caroline e Guilherme.
¨Motoristas:
Paulo José.
¨Recepção:
Paulo José e Olinda.
¨Segurança:
Elisaldo e Marcelo
Rodrigues.

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

FÉRIAS: neste mês, muitos dos nossos

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!
16-Segunda
17-Terça
18-Quarta
19-Quinta
20-Sexta
21-Sábado
22-Domingo

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

No Próximo Domingo, 22/01
Clesson
Rosiléia
Letícia.
Patrícia e
Joel.
Elaine, Rosana e Emília.
Valdivino Dias e Maria Alves
André, Larissa e Josy
Magaly e Wellida
Paulo Lobo
Valmi Vieira.
Alessandro, Ismeraldo e
Marivam.

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.

Boletim Dominical

Pastoral

Ano XXXV - Nº03

... a Ser o Último e o Menor
O Senhor Jesus escolheu doze discípulos para dar continuidade ao projeto de
igreja na terra. Através deles seria desenvolvida a edificação da igreja e hoje, os cristãos
fazem parte desse projeto. Se Deus usou os discípulos para a tarefa da edificação e essa
tarefa não está pronta, quem o Senhor estaria usando hoje para alcançar esse objetivo?
Nessa construção de igreja, os discípulos evidenciaram algumas atitudes
infantis, cujo resultado visualizava a separação entre vencedores e perdedores. Quando
os discípulos chegaram de Cafarnaum, Jesus perguntou: “O que vocês conversavam
no caminho?”. Eles ficaram em silêncio, com vergonha, porque no caminho o assunto
era: “Quem é o maior entre nós?”.
Serem grandes ou maiores entre eles era algo desejado. Jesus caminhava com
os discípulos de uma cidade para outra e o “papo” era o mesmo: “quem era o maior entre
eles”. Havia uma competição para saber quem ocuparia a posição mais alta. Certamente
levavam em conta a sabedoria, as realizações, a personalidade ou dons de cada um.
Jesus, quando sentou para descansar, disse: “Se alguém quer ser o primeiro,
será o último e servo de todos”. Que lapada! O Senhor não admite a competitividade na
igreja, que é o Seu corpo. No reino de Deus a grandeza tem outro valor. Em nossa
sociedade procuramos por aqueles que são os primeiros e os melhores, com habilidades
e recursos. No reino, Deus procura por aquele que está disposto a ser o último e o
menor.
O Senhor da igreja quer que os seus discípulos hoje, saibam, como deveriam
saber aqueles, que o estilo de vida no mundo é diferente no estilo de vida do reino. Em
nossa conjuntura, o olhar é elevado de uns para os outros, e nisso, vemos a manifestação
de: arrogância, superioridade e de dominação. Disse Jesus: “Mas vós não sois assim;
pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor; e aquele que dirige seja como o
que serve”.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - JANEIRO DE 2017
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Sobradinho, 15 de janeiro de 2017.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 9h

Processional
Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão Pelo Culto
Canto Congregacional
“Infinitamete Mais” e “Nosso Deus é Soberano”
Recitativo Bíblico
I Tessalonicenses 5:14
“Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubordinados, consoleis os desanimados,
ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos”.

Oração pela Ministração do Ensino
Estudo
“Admoestando uns aos outros”
Motivos de Oração

Luzia Ferreira

“Qual Adorno desta Vida? - 569 HCC”
Romanos 12:16, 18

“Sede unânimes entre vós; não ambicioneis coisas altivas mas acomodai-vos às humildes; não sejais
sábios aos vossos olhos; Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens.”

Oração Pela Ministração do Ensino
Estudo “Haja o mesmo sentimento de uns para com os outros”
Motivos de Oração

Criscia Batista

1.Pela ação do Espírito Santo no coração de cada membro da PIBS para que vivam em unidade visível.
2.Pedir ao Senhor para que os intentos malignos em nossos relacionamentos sejam desfeitos
3.Pedir ao Senhor para que possamos alcançar a maturidade cristã.

Canto Congregacional
“Igual a Jesus” e Centro da Tua Vontade”
Igreja em Ação
Ministério de Comunicação
Consagração dos Dízimos e Ofertas
“Cristo Satisfaz - 395 CC”
Recitativo Bíblico
Romanos 5:1 e 2
“Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem
obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na
esperança da glória de Deus.”

Oração de gratidão e pela Ministração do Ensino
Estudo
“Aceitando uns aos outros”
Motivos de Oração

Anita

1.Que Deus nos ensine a receber a todos com amor, assim como Ele nos recebeu, independente de diferenças.
2.Que Deus nos ajude a perceber quais das nossas atitudes, de fato, ajudam a frear os desejos da carne.
3.Que o Espírito Santo nos mostre se estamos praticando o favoritismo de irmãos e nos leve ao
arrependimento desse tipo de pecado.

Canto Comgregacional
Oração
Poslúdio

“Benditos Laços São - 563 HCC”
Instrumental

Instrumental
Ministério de Comunicação
Instrumental

“Louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado; a sua majestade está
acima da terra e dos céus.” (Salmos 148:13)

Canto Congregacional

1.Orem pedindo a Deus que nos capacite para sermos bons admoestadores.
2.Orem pedindo que Deus nos capacite como igreja a sermos vistos como admoestadores.
3.Orem agradecendo a Deus pela sua palavra que nos orienta a sermos melhores.

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

Noite - 19h

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

“A Deus Demos Glória - 228 HCC”

1- A Deus demos glória, com grande fervor;
seu Filho bendito por nós todos deu.
A graça concede a qualquer pecador,
abrindo-lhe a porta de entrada no céu.

2- Oh, graça real! foi assim que Jesus,
morrendo, seu sangue por nós derramou.
Herança nos céus, com os santos em luz,
comprou-nos Jesus, pois o preço pagou.

Exultai! Exultai! Vinde todos louvar
a Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor.
A Deus demos glória, porquanto do céu
seu Filho bendito por nós todos deu.

3- A crer nos convida tal prova de amor
nos merecimentos do Filho de Deus.
E quem, pois, confia em Jesus, Salvador,
vai vê-lo exaltado na glória dos céus.

Oração
Participação Musical
Momento de Oração

Visitantes, Bens e Vidas
Naiara Farias

1.Agradecer a Deus por cuidar de nós.
2.Pedir que nos ensine a lançar sobre Ele nossas ansiedades.
3.Suplicar a Deus que nos dê esperança nos momentos que aguardamos sua Volta.

Recitativo Bíblico

Apocalipse 15:3 e 4; 5:13

DIRIGENTE: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus todo-poderoso. Justos e
verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações.
MULHERES: Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome?
HOMENS:

Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois
os teus atos de justiça se tornaram manifestos.

TODOS:

Àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e
o poder, para todo o sempre!

Canto Congracional
“Tu és Santo”, “Digno és de Glória” e “Só em Jesus”
Oração Pelo Culto Infantil (Crianças de 04 a 07 anos)
Participação Musical
Naiara Farias
Texto Bíblico
I Pedro 5:7
“Lançando sobre ele toda vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós.”

Mensagem
Canto Congregacional
Oração
Poslúdio

MM. Renan Guedes Hart
“Deus Cuida de Mim”
Instrumental

