Informativo
ANIVERSARIANTES: 18 - Guilherme
Monteiro Gomes e Nelson dos Santos e
Silva; 21 - Ingrid Tábata Salustiano de
Araújo; 22 - Ana Freitas Bezerra, Lucas de
Lima Souza Bezerra e Selvina Maria da
Conceição. Casamento: 17 - Deraldo e
Eunice Nascimento; 19 - Jurandir e Edi
Djanira, Paulo e Daiana, Valmi e Nadir; 20 Edson e Elisete Sousa; 22 - Samuel e Mª
Salvadora. Parabéns!
MANANCIAL 2018: Venha já adquirir o
seu! Interessados procurem a irmã Rosiléia.
VIAGEM DOS CASAIS: Casamento, uma
viagem para toda a vida. Para mais
informações e inscrições, procurar equipe
do Ministério da Família.
CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras, às
19h55. Venha e Deus surpreenderá você!

VIAGEM PARA CONVENÇÃO: A
Convenção Batista em Poços de Caldas,
será em Abril de 2018. Os interessados
devem procurar a Irmã Rosiléia.
DATAS COMEMORATIVAS:
Agende e Participe!
17/12 - às19h - Cantata de Natal Coro
infanto-juvenil
24/12 - às 19h - Culto de Natal
25/12 - às 19h - Cantata de Natal
31/12 - às 10h25 - Ceia do Senhor
22h - Culto de Ano Novo
CONFRATERNIZAÇÃO: A irmã Ruth
Santos convida as mulheres da Igreja para
uma confraternização; será no dia 19/12 às
15 horas, nas dependências da Igreja.
Pedimos que tragam Salgados, Bolos, pães
de queijo, entre outros. Quem quiser
participar da Amiga Secreta, deverá trazer
uma lembrancinha. Teremos Sorteio de
Brindes. Venha e Participe.

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.

Leitura Bíblica da Semana
18-Segunda
19-Terça
20-Quarta
21-Quinta
22-Sexta
23-Sábado
24-Domingo

Isaías 9:6-7 e Lucas 2:8-20
Zacarias 9
Zacarias 12 e 13
Zacarias 14
Malaquias 1 e 2
Malaquias 3 e 4
Gênesis 1 e 2

Apocalipse 16
Apocalipse 17
Apocalipse 18
Apocalipse 19
Apocalipse 20
Apocalipse 21
Apocalipse 22

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

144
145
146
147
148
149 e 150
1

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

30:29-31
30:32
30:33
31:1-7
31:8-9
31:10-31
1:1-6

Escala de Serviços
Neste domingo, 17/12
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 7:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Recepção:
¨Segurança:

Clesson e Valmi
Rosileia
Neuzanira
Não Haverá
Não Haverá
Adalberto Alves e Raimunda
Shaula e Maria Clara
Alessandro Correia
Paulo José
Ismeraldo e Marivam

No Próximo Domingo, 24/12
Jeferson
Oliene
Letícia
Não Haverá
Não Haverá
Edson e Áurea

Queomides S. Santos
Paulo Lôbo 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/Embaixadores do
Rei - às 14h.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
E-mail: pibsobradinho@gmail.com
Site: www.pibsobradinho.org.br

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - DEZEMBRO - 2017

42% Realizado
0%

01 a 10/12

100 %
do orçado

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

Jesus, alegria do natal.
“O anjo, porém, lhes disse: Não temais; eis aqui vos trago boa-nova de
grande alegria, que o será para todo o povo: é que hoje vos nasceu, na
cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor!”
Lucas 2.10 -11
Junte-se a nós e cante o natal com alegria! Quando Jesus nasceu em
Belém foi uma notícia de grande alegria para todos os povos da terra. Jesus era
o Messias prometido. Viria ao mundo para ser o Salvador e Senhor de todos os
povos da terra e eles deveriam se prostrar a adorá-lo sempre.
Aquela noite, foi a noite em que o Sol da Justiça nasceu. Os céus se
cobriram de anjos, formando um coro angelical magnífico. A música exaltava a
Deus nas alturas e produzia paz na terra entre os homens.
O Natal é uma festa de grande alegria, e o é não porque os povos se
confraternizam nessa ocasião, nem porque as ruas ficam enfeitadas com muitas
luzes e nem porque as famílias trocam presentes e comem juntas. A alegria do
Natal é um presente de Deus, ela vem do céu e dura desde agora e para
sempre. São todos os dias de alegria!
A alegria do natal não é um sentimento superficial, nem uma emoção
passageira. A alegria do Natal é uma pessoa. A alegria do natal é Jesus. Estamos
alegres porque Jesus nos amou e se entregou por nós, nos reconciliando com
Deus.
Temos paz com Deus e desfrutamos da paz de Deus. Por meio de Jesus
os nossos pecados foram perdoados e esquecidos e o nosso nome foi escrito no
Livro da Vida. Então, alegrem-se! O céu está em festa! Os anjos cantam, e
com eles, também teremos júbilo de grandiosa alegria!
Jesus nasceu e a sua principal missão foi ser o Salvador dos homens:
“Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido”. Para a salvação você só
precisa crer em Jesus. Aquele que crer tem a vida eterna. O que é necessário
fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo, a quem tributamos a alegria
do natal.
Feliz Natal!
De se pastor e amigo
Washington Luiz da Silva
Boletim Dominical N° 54
Sobradinho, 17 de dezembro de 2017.

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental

Ministério de Comunicação
Instrumental
Romanos 5.1,2

Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus
Cristo; pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e
nos gloriamos na presença da Glória de Deus.

Canto Congragacional
Momento de Oração

“A vitória” e “ Te exaltamos, ó Cordeiro Santo”

1. Ore por mais pessoas participando da alegria da contribuição dos dízimos e das
ofertas;
2. Ore pedindo ao Pai para dissolver dúvidas e rejeição dos corações que não veem a
doutrina do dízimo, como parte da mordomia do crente;
3. Agradeça ao Senhor pela provisão que sustentou até aqui, todo o trabalho realizado
pela PIBS.

Consagração de dízimos e ofertas
Canto Congregacional
Oração
Expediente
Ordem do Dia

“Nossa fé Jesus contemplará (388 HCC)”

1- Salvador bendito; terno e bom Senhor,
só em ti confio, grande Salvador.
Sobre a cruz morreste para me salvar,
tudo padeceste para me livrar.

Lucas 2.11

É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador,
que é Cristo, o Senhor.

Oração de Intercessão pelo Culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Canto Congregacional
1- Alerta, ó terra, entoa o canto que ressoa;
O mundo pecador tem grande sorte e boa.
A nova se vos dá, e quão alegre soa:
Nasceu o Redentor!

Ministério de Comunicação
“Nasceu o Redentor (28 HCC)”
2- A noite já passou, a aurora já raiou;
O negro e denso véu de todo se rasgou.
Dos montes através o brado ressoou:
Nasceu o Redentor!

Nasceu o Redentor! Nasceu o Redentor!
O eterno Pai do céu seu Filho ao mundo deu.
Alerta, ó terra, entoa a nova alegre e boa:
Nasceu o Redentor!
3- Nasceu o Rei da paz, num berço humilde jaz;
Nas asas desse amor conforto a todos traz.
Direi em alta voz que Cristo satisfaz:
Nasceu o Redentor!

4- Ó gozo divinal, amor celestial,
Quem pode te sondar ou ter um outro igual?
Posso eu, da morte réu, gozar ventura tal?
Nasceu o Redentor!

Oração
Canto Congregacional
Momento de Intercessão

“Reina em mim” e “Nas estrelas”

1. Ore agradecendo ao Senhor porque nos deu a garantia da salvação, por meio de Jesus;

“Salvador Bendito (340 HCC)”
3- Sim, em ti confio; Salvador fiel.
Nunca abandonaste o teu Israel.
Tua excelsa graça nunca faltará.
O que em ti confia não perecerá.

Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor,
só em ti confio, grande Salvador.
4- Sempre em ti confio; grande é teu poder.
2- Só em ti confio; grande é teu amor.
Tu os inimigos podes bem vencer.
Nunca desprezaste um só pecador.
Salvo e bem seguro leva-me, Senhor,
Todo o que contrito já te procurou
sempre protegido pelo teu amor.
pela tua graça salvação achou.

Leitura e Aprovação da Ata
Oração
Poslúdio

Instrumental

5- Ó povos, exultai!Nações, oh, jubilai!
Eis finda toda a dor, jamais se dá um ai;
A virgem deu à luz; a Deus glorificai!
Nasceu o Redentor!

1. Ministério de finanças
a. Parecer do Exame de Contas
b. Indicação comissão auxiliar de Exames de Contas
2. Outros assuntos
3. Parecer da Comissão de Membros

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Recitativo Bíblico

2. Ore para que a alegria do natal venha se a alegria de todos que ainda não creram e por
isso não receberam a Jesus, o Cristo;
3. Ore para que a presença do Espírito Santo em nosso meio, nos revista de capacidade
para adorar a Deus, que se revelou como Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da
Eternidade e Príncipe da Paz.

Coro infanto-juvenil
Reflexão “Jesus, a alegria do natal”
Coro infanto-juvenil
Oração
Poslúdio

“Jesus, a alegria do natal”
Pr. Washington Luiz da Silva

Instrumental

Noite - 19h

Manhã - 10h25min
“A vitória”
3- A vitória do Senhor é certa, aleluia!
1- A vitória é daquele que o contemplar,
Com o sopro de sua boca, sim, destruirá,
ao Cordeiro, Cristo, Leão da Tribo de Judá,
que foi morto e com seu sangue pode então comprar, o inimigo, anti-Cristo que não resistirá,
Jesus Cristo, o Rei, dominará!
homens que com ele sobre a terra vão reinar.
2- A vitória é daquele que o adorar,
pois com ele no seu trono se assentará,
se a Jesus seguir e for por onde ele andar,
no seu monte santo um novo canto entoará.

“Te exaltamos, ó Cordeiro Santo”
Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus
e declaramos as tuas maravilhas,
Teu Espírito se manifestará nesses dias,
trazendo vitória às nossas vidas.
Quem intentará contra o braço forte do Senhor?
Quem impedirá o seu agir?
Quem poderá nos resistir, se a palavra de vitória já foi liberada a nós?
“Nossa fé Jesus conemplará (338 HCC)”
1- Deus promete grandes coisas conceder
a qualquer que peça, crendo que há de obter
a resposta, sem na fé enfraquecer.
Nossa fé Jesus contemplará.
Nossa fé Jesus contemplará;
tudo o que Jesus promete dá.
Ele vê o coração e responde a petição;
nossa fé Jesus contemplará.

2- Deus tem prometido a quem não duvidar
dar-lhe tudo quanto a ele suplicar;
ele o prometeu e não irá negar.
Nossa fé Jesus contemplará.
3- Deus já grandes maravilhas operou
por alguém que firme nele confiou
e que da promessa em nada duvidou.
Nossa fé Jesus contemplará.

“Salvador Bendito (340 HCC)”
1- Salvador bendito; terno e bom Senhor,
só em ti confio, grande Salvador.
Sobre a cruz morreste para me salvar,
tudo padeceste para me livrar.

3- Sim, em ti confio; Salvador fiel.
Nunca abandonaste o teu Israel.
Tua excelsa graça nunca faltará.
O que em ti confia não perecerá.

Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor,
só em ti confio, grande Salvador.
2- Só em ti confio; grande é teu amor.
Nunca desprezaste um só pecador.
Todo o que contrito já te procurou
pela tua graça salvação achou.

4- Sempre em ti confio; grande é teu poder.
Tu os inimigos podes bem vencer.
Salvo e bem seguro leva-me, Senhor,
sempre protegido pelo teu amor.

“Nasceu o Redentor (28 CC)”
1- Alerta, ó terra, entoa o canto que ressoa;
O mundo pecador tem grande sorte e boa.
A nova se vos dá, e quão alegre soa:
Nasceu o Redentor!

2- A noite já passou, a aurora já raiou;
O negro e denso véu de todo se rasgou.
Dos montes através o brado ressoou:
Nasceu o Redentor!

Nasceu o Redentor! Nasceu o Redentor!
O eterno Pai do céu seu Filho ao mundo deu.
Alerta, ó terra, entoa a nova alegre e boa:
Nasceu o Redentor!
3- Nasceu o Rei da paz, num berço humilde jaz;
Nas asas desse amor conforto a todos traz.
Direi em alta voz que Cristo satisfaz:
Nasceu o Redentor!

4- Ó gozo divinal, amor celestial,
Quem pode te sondar ou ter um outro igual?
Posso eu, da morte réu, gozar ventura tal?
Nasceu o Redentor!

5- Ó povos, exultai!Nações, oh, jubilai!
Eis finda toda a dor, jamais se dá um ai;
A virgem deu à luz; a Deus glorificai!
Nasceu o Redentor!

“Reina em Mim”
Sobre toda a terra Tu és o Rei.
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol.
Uma coisa só meu desejo é:
vem reinar em mim, Senhor.

Sobre o meu pensar, tudo que eu falar
Faz-me refletir a beleza que há em Ti.
Tu és para mim mais que tudo aqui.
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.

“ Nas estrelas”
Nas estrelas vejo a sua mão
e no vento ouço a sua voz.
Deus domina sobre céu e mar.
O que ele é pra mim?

Té que um dia seu amor senti,
sua imensa graça recebi,
descobri então que Deus não vive
longe lá no céu sem se importar comigo.

Eu sei o sentido do Natal
pois na história tem o seu lugar.
Cristo veio para nos salvar.
O que ele é pra mim?

Mas agora ao meu lado está,
cada dia sinto o seu cuidar
ajudando-me a caminhar.
Tudo Ele é pra mim, aleluia! (2x)
Tudo é Jesus pra mim.

