Informativo

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ANIVERSARIANTES : 29- Amilcar

ESPAÇO VIDA E ARTE: as aulas de

Pinheiro da Silva, Gabriel Naves de Oliveira;
30- Patrícia Naves Silva de Oliveira; 01Fernanda Ribeiro da Silva Teles, Joézer Rocha
da Silva, Rodrigo Augusto do Nascimento; 04Zuleide Bezerra de Souza. Casamento: 02Edna e José Luciano, Maria de Fátima e Pr.
José Jeremias. Parabéns!

música no Espaço Vida e Arte voltarão no dia
06 de fevereiro. Se você ainda não se matriculou
ou não renovou sua matricula, procure ainda
essa semana a secretaria da PIBS. Mais
informações
pelo
site:
www.espacovidaearte.com

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,
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.

Êxodo
Êxodo
Êxodo
Êxodo
Êxodo
Êxodo
Êxodo

está oferecendo curso para sonorização de
igrejas, com uma linguagem simples e prática.
Se você deseja fazer parte da Coodernadoria
de Áudio da nossa igreja, sua participação
nesse curso é essencial. Faça já sua inscrição
na secretaria da PIBS.

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

10:1-12:13
12:14-13:16
13:17-15:18
15:19-17:7
17:8-19:15
19:16-21:21
21:22-23:13

Mateus 20:1-28
Mateus 20:29-21:22
Mateus 21:23-46
Mateus 22:1-33
Mateus 22:34-23:12
Mateus 23:13-39
Mateus 24:1-28

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

25:1-15
25:16-22
26:1-12
27:1-6
27:7-14
28:1-9
29:1-11

Provérbios 6:6-11
Provérbios 6:12-15
Provérbios 6:16-19
Provérbios 6:20-26
Provérbios 6:27-35
Provérbios 7:1-5
Provérbios 7:6-23

Escala de Serviços
Neste Domingo, 22/01
¨Assessoria Culto:
Francisco e Paulo Lôbo.
¨Assessoria EBD:
Oliene.
¨Berçário 1:
Dinalva.
¨Culto Infantil 4 a 7: Patrícia e
Joel.
¨Culto Infantil 1 a 3: Fernanda, Mada e Gislaine.
¨Diáconos:
Rosiléia e Queomides.
¨Projeção/Transm.: Daniel, Camyla e Ricardo.
¨Introdução:
Maria Clara e Anna Júlia.
¨Motoristas:
Nelson dos Santos.
¨Recepção:
Paulo José e Shaula.
¨Segurança:
Deraldo, Elias Monteiro, José
Carlos e Givanildo.

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

CURSO DE ÁUDIO: o Espaço Vida e Arte

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!
30-Segunda
31-Terça
01-Quarta
02-Quinta
03-Sexta
04-Sábado
05-Domingo

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

No Próximo Domingo, 05/02
Francisco e Paulo Lôbo.
Rosiléia.
Débora Nascimento.
Patrícia e
Joel.
Rosângela, Gislaine e Larissa.
Joaquim e Ivone Naves.
Valdivino, Norton e Mayara.
Sílvio e Magali.
Nelson dos Santos.
Nadir e Gleslia.
Sebastião, Elias Vital, Marcelo
Medeiros.

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 - Nº05

Lavar os pés uns dos outros
Jesus ensinou aos seus discípulos sobre a humildade, resignação,
quebrantamento em oposição à grandeza, à soberba, à autossuficiência, quando trocou
o primeiro lugar da mesa, onde estava com os discípulos, pela toalha e a bacia de lavar.
Lavar os pés dos convidados era tarefa do servo, de menor posição, que trabalhava na
casa. Foi esse o lugar que Jesus ocupou.
Pedro não conseguia aceitar o fato de que Jesus, o Senhor, ocupasse esse
lugar e lavasse seus próprios pés. Então lhe disse: “Nunca me lavarás os pés. Jesus
respondeu: Se eu não te lavar, não tens parte comigo”. Foi uma ministração que passou
para as gerações e chegou até nós como Palavra de Deus.
Lavar os pés dos nossos irmãos, não nos parece uma prática salutar e agradável.
Primeiro, para quem vai lavar, pode ser uma vergonha. Depois, para quem, sentado, tem
diante de si água, bacia, toalha e alguém de joelhos dobrados pronto para lhe lavar os
pés. Isso não nos parece adequado e nem mesmo deve ser uma prática em nossa
liturgia.
Lavar os pés é uma lição de reconhecimento, de valorização, é uma declaração
de que posso fazer dos meus irmãos, pessoas maiores do que eu e não eu me sobrepor,
impondo-me sobre eles, usando-os para o meu beneficio, julgando-os menores que eu,
tirando-lhes a vez, a graça, a oportunidade, a voz, o direito de ser e fazer.
Lavar os pés dos nossos irmãos pode não ser uma prática bem vista em nossos
cultos, porque não faz parte do nosso rito, mas a essência dessa lição deve ser
incorporada ao estilo de vida de cada crente, assim como Jesus a incorporou,
abandonando o seu lugar principal na mesa. Em obediência à vontade do Pai não quis
uma posição entre os seus discípulos, senão a de servo, humilhando-se para que Deus
o exaltasse.
Vale a pena fazer o mesmo, assim como Jesus, poderíamos nos arriscar a servir,
a honrar, a privilegiar, a considerar o outro e suas necessidades em primeiro lugar e tudo
isso feito, tão somente por confiarmos que somos servos de Deus e seguimos Jesus.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - JANEIRO DE 2017
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Sobradinho, 29 de janeiro de 2017.

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 9h

Processional
Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão Pelo Culto
Canto Congregacional
“Santo! Santo! Pai Bondoso - 04 HCC” e “Santo é o Senhor”
Recitativo Bíblico
Colossenses 3:12-13
“Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo [...]
suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros...”.

Oração Pela Ministração do Ensino
Estudo
“Suportando uns aos outros”
Momento de Intercessão

Pr. Paulo Florêncio

1. Que sejamos pacientes com as fraquezas alheias.
2. Que a comunicação em família seja de forma clara e amiga.
3. Como membro da igreja sejamos cooperadores em tudo, principalmente com o pastor.

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

Oração Pela Ministração do Ensino
Estudo
“Encorajando uns aos outros”
Momento de Intercessão

Sinval Lima

1. Pedir ao Senhor coragem para exercermos o ministério do encorajamento dos nossos irmãos.
2. Pedir a Deus que nos ensine a ser um curador de males para os relacionamentos na igreja.
3. Que o Senhor faça do nosso coração, um coração generoso para com os nossos irmãos.

Canto Congregacional
“Eu Te Louvarei, Meu Bom Jesus” e “Ele é Meu e Teu Senhor”
Igreja em Ação
Ministério de Comunicação
Consagração de Dízimos e Ofertas
“Barnabé, Homem de Deus - 496 HCC”
Recitativo Bíblico
Filipenses 2:3
“Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros
superiores a si mesmo”

Oração Pela Ministração do Ensino
Estudo
“Sujeitando-nos uns aos outros”
Momento de Intercessão

Raquel Alcântara

1. Que aprendamos com Jesus Cristo a nos submetermos uns aos outros.
2. Pedir ao Senhor para que tenhamos uma vida de submissão a Deus e que nos impulsione a serviLo e aos irmãos, em amor.
3. Que o Espírito Santo encha nossos corações de alegria e satisfação para servir a Deus e aos
irmãos.

“Brilha no Meio do Teu Viver - 488 HCC”
Instrumental

Instrumental
Ministério de Comunicação
Instrumental

“Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito seja para
sempre o seu nome glorioso, e encha da sua glória toda a terra. Amém e amém”. (Salmo 72:18-19)

Canto Congregacional

“Nome que Inspira o Meu Louvor - 177 HCC”

1- Existe um nome sem igual
que inspira o meu louvor,
um som mavioso, divinal
é o nome do Salvador.

3- Jesus, por onde quer que eu vá,
dirige o meu viver.
Conforto e forças sempre dá
com seu amor e poder.
Nome que inspira o meu louvor,
nome que inspira o meu louvor,
nome que inspira o meu louvor
é o nome do Salvador.

“Vem Derrama a Paz”
Romanos 14:19

“Assim, pois, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação
mútua.”

Canto Congregacional
Oração
Poslúdio

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

2- Jesus, o Salvador, me amou,
sofreu cruciante dor
e minha vida libertou
na força do seu amor.

Oração
Participação Musical
Momento de Oração

4- No céu, um dia, cantarei
dos salvos a canção
e plenamente entenderei
quão grande foi seu perdão.

Visitantes, Bens e Vidas

1. Que Deus nos abençoe na vida cristã para servirmos em louvor do Seu Santo Nome.
2. Que o Senhor nos ajude a mantermos uma vida santa e irrepreensível.
3. Que Deus opere sobre as famílias da igreja, intervindo em seus problemas.

Recitativo Bíblico

Salmo 72:17

“Permaneça o seu nome eternamente; continue a sua fama enquanto o sol durar, e os homens
sejam abençoados nele; todas as nações o chamam bem-aventurado”

Canto Congracional
“Doce Nome”, “O Nome de Jesus” e “Nome Bom, Doce à Fé”
Oração Pelo Culto Infantil (Crianças de 04 a 07 anos)
Texto Bíblico
Hebreus 1:1
“No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras.”

Mensagem
“Deus Fala aos Nossos Dias”
Pr. Paulo Florêncio
Canto Congregacional
“Cantarei ao Meu Salvador - 66 HCC”
Oração
Poslúdio

Instrumental

Manhã - 9h45min

Noite - 19h

“Santo! Santo! Pai Bondoso - 04 HCC”
1- Santo, santo, Pai bondoso,
2- Santo, santo, Cristo amado,
santo, santo, Deus poderoso;
pela cruz nós somos redimidos;
entregamos nossos corações a ti, em devoção.
elevamos nossas mentes, em constante adoração.
Pai bondoso, te adoramos.
Cristo amado, te adoramos.
3- Santo, santo, Santo Espírito,
enche de poder as nossas vidas!
Suplicamos tua graça, teu auxílio e direção.
Santo Espírito, te adoramos.

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

“Vem Derrama a Paz”
Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo Teu.
Dá-nos teu amor, dá-nos tua força pra que tentações não venham a nos desviar.
E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós.

“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.

“O Nome de Jesus”
O Nome de Jesus é poderoso,
o Nome de Jesus é sobre todos.
Nome mais Doce, Nome mais lindo,
Nome Sublime é o nome de Jesus.
O nome de Jesus levanta os mortos,
o Nome de Jesus sara os feridos.
Nome mais Santo, nome mais puro,
Nome bendito, é o Nome de Jesus.

“Nome Bom, Doce à Fé - 174 hCC”
1- Nome santo e venerável
é Jesus, o amado teu.
Rei dos reis, Senhor eterno,
tu o aclamarás no céu.
Nome bom, doce à fé,
a esperança do porvir,
Nome bom, doce à fé,
a esperança do porvir.

“Eu Te Louvarei, Meu Bom Jesus”
És Tu única razão da minha adoração ó, Jesus!
és Tu única esperança que anelo ter ó, Jesus!
Confiei em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado.
hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei.
Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus.
Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei.
Eu te louvarei, te glorificarei, Eu te louvarei, meu bom Jesus.

“Ele é Meu e Teu Senhor - 202 HCC”
1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.
2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.
3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor

3- Este nome leva sempre
para bem te defender.
Ele é arma ao teu alcance
quando o mal te aparecer.

2- Oh, que nome tão precioso,
pois alegra o coração!
Sendo por Jesus aceito,
tu terás o seu perdão.

4- Leva tu contigo o nome
de Jesus, o Salvador,
Este nome dá consolo,
seja no lugar que for.

“Ame ao Senhor”
1- Mais do que tesouros é Cristo, meu bom Mestre;
Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã.
Ele é o Rei da glória e no meu coração
contente vou cantando com muita gratidão.
Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia,
pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria.
Cantarei ao meu Salvador, cantarei, sim, noite e dia.
Aleluia! Aleluia! Feliz sempre cantarei.
2- Cristo libertou-me da pena do pecado,
e agora alegre eu canto, pois para o céu irei.
Ele me dá forças, ele é meu protetor;
dou sempre glória a ele, meu Mestre e meu Senhor.
3- Anjos não conhecem a linda melodia,
pois só mortais a entoam, os salvos por Jesus.
Livre, perdoado por Cristo e seu amor,
vitorioso eu vivo cantando em seu louvor.

