Informativo
ANIVERSARIANTES: 23- Alexandra
Rodrigues Nogueira; 24- Lucas Nascimento
Diniz; 26- Dirley Sérgio de Melo; 27- Ronaldo
José da Rocha, Rosângela Santos de Barros
André; 28- Izaque André do Nascimento.
Parabéns!

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

hoje, às 18 horas, na PIBS.

irmãos estarão de férias, inclusive Pr. Aldo
Gléria e Pr. Washington Luiz. À todos, boa

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.

viagem e boas férias!

Boletim Dominical

Pastoral

PROJETO GABU: faça parte do Projeto

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!
23-Segunda
24-Terça
25-Quarta
26-Quinta
27-Sexta
28-Sábado
29-Domingo

Leitura Bíblica da Semana

Gênesis 46:1-47:31
Gênesis 48:1-49:33
Gênesis 50:1; Êx. 2:10
Êxodo 2:11-3:22
Êxodo 4:1-5:21
Êxodo 5:22-7:25
Êxodo 8:1-9:35

Mateus 15:1-28
Mateus 15:29-16:12
Mateus 16:13-17:13
Mateus 17:14-27
Mateus 18:1-22
Mateus 18:23-19:12
Mateus 19:13-30

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

19:1-14
20:1-9
21:1-13
22:1-18
22:19-31
23:1-6
24:1-10

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

4:14-19
4:20-27
5:1-6
5:7-14
5:15-21
5:22-23
6:1-5

Escala de Serviços
Neste Domingo, 22/01
¨Assessoria Culto:
Clesson.
¨Assessoria EBD:
Rosiléia.
¨Berçário 1:
Letícia..
¨Culto Infantil 4 a 7: Patrícia e
Joel.
¨Culto Infantil 1 a 3: Elaine, Rosana e Emília.
¨Diáconos:
Valdivino Dias e Maria Alves.
¨Projeção/Transm.: André, Larissa e Josy.
¨Introdução:
Magaly e Wellida.
¨Motoristas:
Paulo Lobo.
¨Recepção:
Valmi Vieira.
¨Segurança:
Alessandro, Ismeraldo e
Marivam.

Ano XXXV - Nº04

A Grandeza do Reino é...

Gabu e abençoe vidas em Guiné-Bissau. “Cada
um contribua de acordo com o que decidiu no

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.

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

É NOTÍCIA NA PIBS: em virtude das

EBD JANEIRO: durante o mês de janeiro,

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

MINISTÉRIO DIACONAL: terá reunião

No Próximo Domingo, 29/01
Clesson.
Oliene.
Dinalva.
Patrícia e
Joel.
Fernanda, Mada e Gislaine.
Rosiléia e Queomides.
Daniel, Camyla e Ricardo.
Maria Clara e Anna Júlia.
Nelson dos Santos.
Paulo José e Shaula.
Deraldo, Elias Monteiro, José
Carlos e Givanildo.

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.

Nas celebrações, cerimônias, ou qualquer evento, não é difícil reconhecer os
grandes, pois são aqueles que são servidos por outros. O Filho de Deus e Senhor do
universo, aqui veio afirmando que não foi para ser servido, mas para servir, dando a Sua
própria vida por todos aqueles que crerem no sacrifício realizado e para que foi realizado.
O Salvador, que é Cristo, o Senhor, veio com toda autoridade no céu e na terra.
Portanto, Ele tem a posição mais alta. Caberia a Ele ser servido, receber todas as honras.
Porém, o Senhor Jesus veio com o coração de servo. Nós o seguimos e o recebemos
como Senhor da nossa vida, como o bom pastor. Nada mais que justo, que os nossos
relacionamentos no corpo de Cristo sejam construídos por um coração de servo.
O risco de que o menor seja usado pelo maior, o risco de que o mais forte se
sobreponha sobre o mais fraco é muito presente na vida da igreja. Jesus adverte aos
discípulos sobre e deixa-nos alertas para não incorrermos nesse erro. Pois isso não
agrada ao Senhor.
A lição de que “o maior entre vós seja como o menor e o que governa seja
como o que serve” tem a ver com a grandeza do reino de Deus. Ela não é medida por
aquilo que sabemos ou que temos realizado ou pelos avanços obtidos. A grandeza é
medida pela nossa disposição de tomar o lugar de servo e entregar a nossa vida a
serviço dos outros.
Jesus disse: “pois qual é o maior: quem está à mesa ou quem serve? Porventura,
não é quem está mesa? Pois, no meio de vós, eu sou como quem serve”. Os ensinos de
Jesus sobre os nossos relacionamentos são profundos e têm por objetivo aquilatar o
valor das pessoas com que vivemos e se conseguimos viver assim, teremos cumprido
a ordem do Senhor que nos ama, amar, receber, aceitar, suportar... “Uns aos outros”.
Realmente, o Senhor quer causar um grande impacto na vida da igreja e nas
nossas vidas, pessoalmente, ensinando-nos a viver como pessoas e membros do mesmo
corpo, que é a igreja, que Ele escolheu edificar.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - JANEIRO DE 2017
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Sobradinho, 22 de janeiro de 2017.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 9h

Processional
Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão Pelo Culto
Canto Congregacional
“Reina em Mim” e “Em Espírito, Em Verdade”
Recitativo Bíblico
Gálatas 5:14-15
“Pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se
vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais uns aos outros.”

Pr. Nilson Moura

1. Pedir a Deus amor para servirmos uns aos outros.
2. Pedir a Deus retidão espiritual para viver O fruto do Espírito Santo.
3. Agradecer a Deus a liberdade em Cristo para amar e servir uns aos outros.

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Como é Precioso”
I Coríntios 1:3-4

“Graça seja convosco, e paz, da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou
graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus.”

MM. Renan Guedes Hart

“Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubordinados, consoleis os desanimados,
ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos.”

1- Quanto nos ama Jesus!
Quanto nos ama Jesus!
Por nós sofreu,
na cruz morreu.
Cristo te ama.
Cristo me ama.
Quanto nos ama Jesus!

Oração
Participação Musical
Recitativo Bíblico

2- Foi ao Calvário por mim.
Quem pode amar tanto assim?
O que ele fez,
ao mal desfez.
Cristo te ama.
Cristo me ama.
Quanto nos ama Jesus!

Visitantes, Bens e Vidas
Levítico 19:17;18

“Não odiarás a teu irmão no teu coração; não deixarás de repreender o teu próximo, e não levarás
sobre ti pecado por causa dele. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo;
mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor”.

Participação Musical
Canto Congracional “Seja Adorado”, “Bendito Seja Sempre” e “Só em Jesus”
Oração Pelo Culto Infantil (Crianças de 04 a 07 anos)
Texto Bíblico
Marcos 12:28-34
Mensagem
Pr. Nilson Moura
Canto Congregacional
“Ame ao Senhor”
Ame ao Senhor com todo o seu coração,
com toda força e razão,
com todo o seu desejar.

Luzia Farias

Ame ao seu próximo como se fosse você,
como se a dor que ele sente
fosse a que sente você.

1. Pedir ao Senhor para que nossa vida cristã diária, possa refletir o que Deus é: um ser santo, reto e
justo.
2. Pedir a Deus que sejamos cristãos, que manifestam o fruto do Espírito Santo em nossos relacionamentos.
3. Suplicar ao Senhor para que tenhamos maturidade espiritual para advertirmos pessoas do pecado,
tentando restaurá-las e livrá-las do inimigo.

Canto Congregacional
Oração
Poslúdio

“Quanto Nos Ama Jesus - 168 HCC”

1. Pedir ao Senhor que livre o nosso coração de qualquer ressentimento sobre os nossos irmãos.
2. Suplicar ao Senhor sabedoria para ajudarmos aquele irmão que anda em alguma falha.
3. Pedir ao Senhor que nos ajude a ter relacionamentos saudáveis com os nossos irmãos.

“Poder do Teu Amor” e “Deus é Fiel”
Ministério de Comunicação
“Tu És Fiel, Senhor - 25 HCC”
I Tessalonicenses 5:14

Oração de gratidão e pela Ministração do Ensino
Estudo
“Levando as Cargas uns dos outros”
Motivos de Oração

Ministério de Comunicação
Instrumental

Momento de Oração

1. Que sejamos maduros para expressar nossos afetos aos nossos irmãos.
2. Que possamos aprofundar nosso relacionamento com o próximo.
3. Que tenhamos um amor cristão sincero.

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

Instrumental

“Todavia, se estais cumprindo a lei real segundo a escritura: amarás ao teu próximo como a ti
mesmo, fazeis bem.” (Tiago 2:8)

Canto Congregacional

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

Oração Pela Ministração do Ensino
Estudo
“Saudando uns para com os outros”
Motivos de Oração

Noite - 19h

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

Ame ao seu próximo como se fosse você,
como se a dor que ele sente
Doesse mais em você.

“Somos Um Pelos Laços do Amor - 572 HCC”
Instrumental

Oração
Poslúdio

Instrumental

Manhã - 9h45min

Noite - 19h

“Reina em Mim”
Sobre toda a terra Tu és o Rei.
Sobre o meu pensar, tudo que eu falar
Sobre as montanhas e o pôr do sol.
Faz-me refletir a beleza que há em Ti.
Uma coisa só meu desejo é:
Tu és para mim mais que tudo aqui.
vem reinar em mim, Senhor.
Vem reinar em mim, Senhor.
Reina em mim com Teu poder.
Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus.
Tu és o Senhor de tudo o que sou.
Vem reinar em mim, Senhor.

“Em Espírito, Em Verdade”
Em espírito, em verdade
Te adoramos, te adoramos. bis

}
Rei dos reis e Senhor
Te entregamos nosso viver.}

bis

Pra te adorar, ó Rei dos reis,
Foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
Meu prazer é te louvar,
Meu prazer é estar nos átrios do Senhor,
Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.

“Como é Precioso Irmão”
Como é precioso irmão, estar bem junto a ti.
E juntos lado a lado, andarmos com Jesus.
E expressarmos o amor, que um dia Ele nos deu.
Pelo sangue do calvário. sua vida trouxe a nós.

Aliança no Senhor, eu tenho com você.
Não existem mais barreiras em meu ser.
Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar.
E para te pedir; perdoa-me irmão.

Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus.
Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus.

“Poder do Teu Amor”
Senhor, eis-me aqui,
vem transformar meu ser,
no fluir da graça que encontrei em Ti.
Senhor, descobri
que as fraquezas que há em mim
podem ser vencidas no poder do Teu amor.

Face a face quero ver-te, meu Senhor
e conhecer o Amor que habita em mim.
Vem renovar minha mente em Teu querer,
meus dias viverei no poder do Teu amor.

Junto a Ti, Teu amor me envolve. Atrai-me para ao Teu lado estar.
Espero em Ti e subo como águia, nas asas do Espírito contigo voarei,
no poder do Teu amor.

“Deus é Fiel”
Deus é fiel, é fiel
Acima de todas as coisas eu sei,
Eu sei que meu Deus é fiel.
Em meio aos muitos problemas,
Em meio às lutas sem fim,
Por entre muitos dilemas
Que se apresentam pra mim.
Às vezes eu posso passar
Uma noite inteira a chorar
Mas sei que meu Deus, logo pela manhã,
Fará novamente o sol brilhar.
E encherá de alegria os meus lábios
E o meu coração de louvor.
Assim, vou descansar, sim, eu vou confiar
no seu grande e imenso amor.

“Seja Adorado”
Sua face é como um leão.
Seus olhos como chama de fogo.
Seus pés reluzentes.
Suas mãos poderosas.
Bendito é o Cordeiro de Deus. (bis)

Seja adorado Aquele que está entre nós.
Adorado no Seu santo monte.
Seja adorado o Cristo, o Filho de Deus.
Para sempre e sempre amém,
pelos séculos dos séculos amém.
Santo é o Senhor. (bis)
Aleluia.

“Bendito Seja Sempre o Cordeiro - 80 HCC”
1- De todas as tribos,
povos e raças,
muitos virão te louvar.
De tantas culturas,
línguas e nações,
no tempo e no espaço,
virão te adorar.

Bendito seja sempre o Cordeiro,
Filho de Deus, raiz de Davi;
bendito seja o seu santo nome,
Cristo Jesus, presente aqui.

2- Remidos, comprados,
do mundo inteiro
muitos virão te louvar.
Teus filhos eleitos,
povo especial,
no tempo e no espaço,
virão te adorar.

“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

“Ame ao Senhor”
Ame ao Senhor com todo o seu coração,
com toda força e razão,
com todo o seu desejar.
Ame ao seu próximo como se fosse você,
como se a dor que ele sente
fosse a que sente você.
Ame ao seu próximo como se fosse você,
como se a dor que ele sente
Doesse mais em você.

