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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)

Escala de Serviços

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - DEZEMBRO - 2017

0 %
100 %

do orçado

¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil  4 a 7:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Recepção:
¨Segurança:

Informativo

25-Segunda
26-Terça
27-Quarta
28-Quinta
29-Sexta
30-Sábado
31-Domingo

ANIVERSARIANTES: 27- Deraldo André
do Nascimento; Fernando Bulhões
Desidério; 28 - Camylla Menezes Pereira;
Patr ícia Monteiro Martins Santos.
Casamento: 30 - Franquisnei e Gláucia .
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!

ATIVIDADES REGULARES

EXPEDIENTE

• 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.

• 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

VIAGEM PARA CONVENÇÃO: A
Convenção Batista em Poços de Caldas,
será em abril de 2018. Os interessados
devem procurar a Irmã Rosiléia.

DATAS COMEMORATIVAS:
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

BENEFICENCIA: O Min. agradece a
todos, que durante esse ano de 2017,
ofertaram alimentos e produtos que
diretamente apoiaram nosso trabalho,
permitindo abençoar material e
espiritualmente cerca de 40 famílias/mês.
“O que se compadece do necessitado
honra aq Deus.” Pv. 14:31b.

01 a 22/12

Neste domingo, 24/12 No Próximo Domingo, 31/12
Francisco
Rosileia
Dinalva
Não Haverá
Não Haverá
Deraldo André e Ivone

Wélida Nascimento e Olinda Machado
Valdivino Machado
Nadir Vieira
Adalberto e Elias Monteiro

Gênesis 3 e 4
Gênesis 5, 6 e 7
Gênesis 8, 9 e 10
Gênesis 11 e 12
Gênesis 13:5-15-21
Gênesis 16:1-18-19
Gênesis 18:19:38

Mateus 1 e 2
Mateus 3:1-6
Mateus 3:7-4:11
Mateus 5:1-26
Mateus 5:27-48
Mateus 6:1-24
Mateus 6:25-7:14

Salmo 2
Salmo 3
Salmo 4
Salmo 5
Salmo 6:1-10
Salmo 7:1-17
Salmo 8:1-9

Provérbios 1:7-9
Provérbios 1:10-19
Provérbios 1:20-23
Provérbios 1:24-28
Provérbios 1:29-33
Provérbios 2:1-5
Provérbios 2:6-15

Janeiro às portas, e o dízimo não tira férias!
O que vem depois desse parágrafo é de autoria desconhecida. Li e entendi

ser apropriado para esse momento, reproduzir essa mensagem que nos traz à
lembrança, o quanto é importante à doutrina bíblica, que nos leva a exercer a
graça da liberalidade. Bem elaborado e pensado. Vamos ao texto:

Todos esperam ansiosamente o final de ano ou as férias para um merecido
descanso com a família num lugar paradisíaco e degustar as maravilhosas
comidas típicas do lugar escolhido. As festas natalinas e de final de ano são
propícias para viagens à casa de parentes e amigos. Final de ano o apelo ao
consumismo é intensificado e evitar ir ao shopping fazer compras e renovar o
guarda-roupas é quase impossível. Com raras exceções, todos fazem isso. Mas,
é bom lembrar que dízimo não tira férias.

Infelizmente, muitos esquecem o que diz Levítico 27.30: “Todos os dízimos
da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor; são consagrados
ao Senhor” (NVI). Férias, passeios, compras, tudo isso é legítimo se não for
usado com o dinheiro sagrado do Senhor.

O dizimista tira férias, o dízimo não. O dizimista viaja, o dízimo não. O
dizimista vai à praia, o dízimo fica na Casa do Senhor. O dizimista compra, o
dízimo sustenta a obra missionária. O dizimista descansa, o dízimo é usado para
o trabalho do Reino. O dizimista experimenta comidas novas, o dízimo sustenta
obreiros e suas famílias. O dizimista sai, o dízimo entra. O dizimista se distrai, o
dízimo tem foco. O dizimista pára para descansar, o dízimo continua.     

Por isso, ao sair de férias, viajar, ir às compras, por temor e amor, deixe
o dízimo na casa do Senhor, afinal, dízimo não tira férias! Assim sendo, boa
viagem e ótimas férias! (autor desconhecido).

Quero desafiar os irmãos a confiarem na Palavra de Deus que nos orienta
a devolver ao Senhor o que é d’Ele e descobrir a alegria advinda da bênção da
contribuição.

De se pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

Leitura Bíblica da Semana

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.

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!

 .

Jeferson
Oliene
Letícia
Não Haverá
Não Haverá
Edson e Áurea

Paulo José e Magali C.
Queomides S. Santos
Valmi
Paulo Lôbo e Givanildo

70%  realizado



Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo Culto
Prelúdio
Recitativo bíblico Miquéias 5.2

Canto Congregacional “Oh, vinde, fiéis! (90 HCC)”
Oração
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Recitativo bíblico Isaías 49.26

Canto Congregacional “Cantam anjos harmonias (96 HCC)”
Momento de Oração

Canto Congregacional “Proclamaram anjos mil o primeiro Natal (100 HCC)”
Recitativo bíblico Lucas2.13-15

Consagração de Dízimos e Ofertas “Surgem anjos proclamando” (104 HCC)”
Leitura Bíblica “Lucas2.1-7

Mensagem “Um Lugar para Deus”    Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional Cantai que o Salvador Chegou! (106 HCC)
Oração
Canto Congregacional “Noite de Paz! Noite de amor! (91 HCC)
Poslúdio Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

1.Ore para que todos os salvos por Cristo, tenham alegria de viver para adorar ao
Senhor;
2. Louve a Deus porque Jesus, o Salvador, chegou e nos conduz com grande e
puro amor;
3.  Adore ao Senhor por ter dado Jesus Cristo, o Seu Filho, para ser o redentor do
mundo.

Manhã - 10h25min

Processional                      Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental
Recitativo Bíblico Lucas 19.9,10

Canto Congragacional “Vim para adorar-te”

Momento de Oração

Consagração de dízimos e ofertas
Canto Congregacional “Falei pelas montanhas (94 HCC)”

Texto Bíblico “João 1.1”

Mensagem “Antes e depois do natal”              Pr.  Washington Luiz da Silva”
Canto Congregacional “Vem Jesus, habitar comigo! (112 HCC)”
Oração
Poslúdio

1. Agradecer a Deus porque recebemos o Evangelho que é a revelação de Deus;
2. Ore por aquelas pessoas do seu relacionamento que ainda não receberam o

             evangelho de Jesus Cristo;
3. Adore ao Senhor por Jesus Cristo ter feito a obra completa da salvação dos

             Pecadores.

Disse-lhe Jesus: Hoje veio a Salvação a esta casa, porquanto também este é filho de
Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.

Mas tu, Belém Efrata (...) de ti é que me saíu aquele que há de reinar em Israel.

No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus.

E toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor,
o Poderoso de Jacó.

Eu nunca saberei o preço,
dos meus pecados lá na cruz.
Eu nunca saberei o preço,
dos meus pecados lá na cruz.

Luz do mundo vieste a terra,
Pra que eu pudesse te ver.
Tua beleza me leva a adorar-te,
quero contigo viver.

Vim para adorar-te, vim para prostar-me.
Vim para dizer que és meu Deus.
És totalmente amável, totalmente digno,
tão maravilhoso para mim

Eterno rei, exaltado nas alturas.
Glorioso nos céus.
Humilde vieste à terra que criaste
e por amor pobre se fez.

Falai pelas montanhas,
nos montes e por todo lugar;
falai pelas montanhas
que Cristo já nasceu.

1- Nasceu na estrebaria
o grande Rei dos céus,
o eterno prometido,
Jesus, menino Deus.

2- Nos campos os pastores
ouviram com temor
os anjos que cantavam
em glória e resplendor.

3- E nós, que o conhecemos,
devemos proclamar
que Cristo veio ao mundo
e a todos quer salvar.

Naqueles dias, saiu um decreto da parte de César Augusto para que o mundo inteiro
fosse recenseado. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governa-

dor da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. E José, também, foi da
cidade de Nazaré, na Galileia, à Cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, porque era

da linhagem e da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e
comprometida com ele. 6Enquanto estavam lá, chegou o tempo de ela dar à luz,

e ela teve seu filho primogênito; envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedou-
ra, pois não havia lugar para eles na hospedaria.

Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo,
louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os

homens a quem ele ama. E logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores
disseram uns aos outros: Vamos já até Belém para ver isso que aconteceu e que o

Senhor nos revelou.



Noite - 19h
“Oh, Vinde, Fiéis (90 HCC)”

“Cantam anjos harmonias (96 HCC)”

“ Proclamaram anjos mil o primeiro natal (100 HCC)”
“Surgem Anjos Proclamando (104HCC)”

“Cantai que o salvador Chegou (106 HCC)”

“Noite de paz, Noite de amor! (91 HCC)”

Manhã - 10h25min
“Vim para adorar-te”

“Falei pelas montanhas (94 HCC)”

“Vem, Jesus, Habitar Comigo! (112 HCC)”

4- Outra vez tu virás
e por mim chamarás,
rodeado dos anjos de Deus.
Que alegria pra mim,
ao dizeres assim:
"Um lugar te darei eu nos céus!"

1- Tu deixaste, Jesus, o teu reino de luz,
e desceste a este mundo tão vil,
um presépio, em Belém,
tu, Jesus, Sumo Bem,
escolheste por berço infantil.

Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma há lugar; oh, vem já!
Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma há lugar; oh, vem já!

2- Alegraram-se os céus
com os santos de Deus,
sim, por teres nascido, Jesus,
vindo ao mundo trazer
salvação ao que crer
na mensagem bendita da cruz.

3- Tu vieste, Senhor,
revelar-nos amor,
e te aprouve do mal nos salvar.
Tu provaste do fel,
sofrimento cruel;
morte, enfim, te fizeram provar.

Eu nunca saberei o preço,
dos meus pecados lá na cruz.
Eu nunca saberei o preço,
dos meus pecados lá na cruz.

Luz do mundo vieste a terra,
Pra que eu pudesse te ver.
Tua beleza me leva a adorar-te,
quero contigo viver.

Vim para adorar-te, vim para prostar-me.
Vim para dizer que és meu Deus.
És totalmente amável, totalmente digno,
tão maravilhoso para mim

Eterno rei, exaltado nas alturas.
Glorioso nos céus.
Humilde vieste à terra que criaste
e por amor pobre se fez.

Falai pelas montanhas,
nos montes e por todo lugar;
falai pelas montanhas
que Cristo já nasceu.

1- Nasceu na estrebaria
o grande Rei dos céus,
o eterno prometido,
Jesus, menino Deus.

2- Nos campos os pastores
ouviram com temor
os anjos que cantavam
em glória e resplendor.

3- E nós, que o conhecemos,
devemos proclamar
que Cristo veio ao mundo
e a todos quer salvar.

1- Oh, vinde, fiéis, triunfantes, alegres,
sim, vinde a Belém, já movidos de amor.
Nasceu vosso Rei, lá dos céus prometido.

Oh, vinde, adoremos! Oh, vinde, adoremos!
Oh, vinde, adoremos a nosso Senhor!

2- Olhai, admirados, a sua humildade.
Os anjos o louvam com grande fervor,
pois veio conosco habitar, encarnado.

3- Por nós, das alturas celestes baixando,
em forma de servo se fez, por amor,
e em glórias a vida nos dá para sempre.

4- Nos céus adorai-o, vós, anjos em coro,
e todos na terra tributem louvor.
A Deus honra e glória, contentes, rendamos.

1- Cantam anjos harmonias
ao nascer o Salvador.
Traz do céu o Rei-Messias
paz com Deus e santo amor.
Cantem povos, exultantes,
cantem salmos triunfantes,
aclamando o seu Senhor,
nasce Cristo, o Redentor.

Toda a terra e altos céus
cantem sempre glória a Deus.

2- Cristo, o Filho entronizado,
sua glória abandonou.
Entre os homens, humilhado,
cruz e morte suportou,
É bondosa a Divindade.
É feliz a humanidade.
Esperança de Israel
é Jesus, Emanuel.

3- Cante o povo resgatado
glória a Deus, Senhor da paz,
pois, em Cristo revelado,
vida e luz ao mundo traz.
Nasce a fim de renascermos,
vive para revivermos -
Rei, Profeta e Salvador.
Louvem todos ao Senhor.

1- Surgem anjos proclamando
paz à terra e a Deus louvor.
Vão seus hinos ecoando
nas montanhas ao redor.

Glória, glória a Deus nas alturas!
Glória, glória a Deus nas alturas!

2- Vão-se alegres os pastores
ver o infante celestial
e acrescentam seus louvores
ao louvor angelical.

3- Berço rude lhe foi dado,
mas do céu lhe vem louvor.
Ele é o Salvador amado,
bem merece o nosso amor.

4- Povos, tribos, celebrai-o!
“Glória a Deus” também dizei.
De joelhos adorai-o,
ele é o Cristo, o grande Rei!

1- Cantai que o Salvador chegou. Acolha a terra o Rei.
Ó vós, nações, a ele só contentes vos rendei,
contentes vos rendei, oh, sim, contentes vos rendei!

4- Cristo governa com amor. Os povos provarão
que é justo e bom o Salvador e lhe obedecerão,
e lhe obedecerão. Sim, todos lhe obedecerão.

3- Ele venceu a morte e a dor, baniu a maldição.
As bênçãos vêm do Redentor em régia profusão,
em régia profusão. Oh, sim, em régia profusão!

2- Ao mundo as novas proclamai que já raiou a luz.
Ó terra, mar e céus, cantai: nasceu o Rei Jesus.
Nasceu o Rei Jesus. Nasceu, nasceu o Rei Jesus.


