Informativo
ANIVERSARIANTES: 02- Edson Ferreira
da Silva; 04- Lindinalva Rodrigues Alves;
Telma Matos Duarte; 05- Leonídia
Francisco do Carmo. Casamento: 30Franquisnei e Gláucia; 31- Francisco da
Chagas e Maria Nazaré; 05- Francisco
Brandão e Maria das Graças. Parabéns!

MANANCIAL: Já estão à venda os
Mananciais de 2019 para devocionais
diárias. Interessados procurar a Irª. Rosiléia.

ENCONTRO DE CASAIS: As inscrições
para o próximo encontro estão abertas.
Ocorrerá em Caldas Nova/GO nos dias 20 a
22/09/2019. Faça sua inscrição com Clênia
ou Danielle. Participe!
CULTO DE ANO NOVO: Convidamos a
todos para participarem do Culto de Ano
Novo que ocorrerá dia 31/12, às 22h20min.
EBD: No mês de janeiro teremos classe
única e os estudos serão sobre os Princípios
do Relacionamento com Jesus.

Email do Min. de Comunicações: comunicacoes@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.
CNPJ DA PIBS: 00.318.790/0001-58

Leitura Bíblica da Semana
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
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

Escala de Serviços
Neste domingo, 30/12
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Francisco e Givanildo
Oliene
Letícia
Vanessa
Louedja, Madá e Norma
Queomides e Rosiléia
Mikaella, Henrique e Iron
Olinda e Valdivino
Silvio queiróz
Abelardo e Edson

No Próximo Domingo, 06/01
Clesson e Dináh
Rosiléia
Dinalva
Daiane e Iron

André, Iron e Ana Clara
Jhonatas e Paulo José
Silvio
Daniele e Adalberto

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

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.
1° e 3° SÁBADO - Alta Tensão - Adolescentes
ÚLTIMO SÁBADO - Estúdio 7 - Jovens
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
Site: www.pibsobradinho.org.br
Email: pibsobradinho@gmail.com

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!

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

Mateus 14.22-33
Estamos finalizando 2018 assegurados de que Jesus seguirá conosco, em
2019, e nos compelirá a ações mais decisivas. Ele nos encoraja a atravessar (v. 22):
o comodismo de uma vida cristã sem a aventura da profundidade de Deus; sem o
selo e sem os frutos do Espírito Santo; sem o compromisso com o projeto de Deus
para este mundo; sem confiança em Deus na hora da dificuldade; sem a esperança
e a certeza que Seu poder se manifesta hoje.
Jesus nos capacita a atravessar as dificuldades como oportunidades
para o crescimento. Não reclame! Ele nos ensina a reconhecer a inevitabilidade do
"vento contrário" (v. 24). Agradeça o açoite das ondas e peça-lhe força e coragem
para atravessá-las. O vento contrário nos desenvolve emocional e espiritualmente.
Jesus nos ensina a atravessar o sucesso. Terá movimento, agitação,
burburinho quando você buscar a direção ao recolhimento, para estar só diante de
Deus. Jesus nos pede para atravessar o isolamento. Orando em tempo exclusivo,
Jesus experimentou o refrigério do encontro com o Pai, mas naqueles momentos,
experimentou a força para continuar seu ministério e o desafio para voltar ao encontro
dos homens (v. 25).
Jesus fará conosco a travessia de 2019. Jesus foi ter com os discípulos e
eles acharam que Jesus demorou muito (v. 25). No entanto, nunca é tarde demais.
Jesus vem na hora certa, para animar: “tende bom ânimo” (v. 27). Não importa se nós
estamos longe de Deus. Ele vem ao nosso encontro (v. 24). Se o nosso problema for
difícil, Ele vem. Não há limitações para Ele nesse trajeto, Ele sempre faz o caminho
mais curto para chegar mais rápido, se preciso for caminha sobre o mar (v. 25).
Ainda que seja fraca a nossa fé, Jesus não desiste de nós, vindo ao nosso
encontro, Ele espera que O adoremos. Nós o adoramos quando reconhecemos que
Ele vem até nós, vencendo as barreiras da nossa dificuldade, vencendo a distância
que impomos com a nossa má vontade. Ele vem! Vem como Aquele que nos conhece:
"pessoas de pequena fé" (v. 31), vem para nos encorajar a reconhecê-lo, a cada dia
de 2019, como Deus presente.
De seu pastor e amigo,
Washington Luiz da Silva.
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Boletim Dominical N° 53
Sobradinho-DF, 30 de dezembro de 2018.

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

ORDEM DOS CULTOS
Instrumental

Ministério de Comunicações
Instrumental
I Coríntios 11.23-25

“O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão; e, tendo dado graças, o partiu e disse:
Tomai, comei; isto é o meu corpo que é partido por vós; fazei isto em memória de mim. [...]
depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo pacto no meu sangue; fazei isto,
todas as vezes que beberdes, em memória de mim.”

Canto Congregacional

“Amor Maior”

Em teus braços eu me aconchego Tua doce voz
me leva a descansar.
Tua palavra me faz sentir consolo e paz,
pois sou teu. (2x)
Te adorarei, te bendirei, és para mim Amor maior, és para mim amor melhor. (2x)

Tua Santidade é grande, teu amor imensurável.
Tuas palavras, dentro em mim, me fazem ver
que eu sou teu. (2x)

Amor maior não há. Amor melhor não há (4x)

Momento de Oração

1. Agradeça ao Pai por não contemplar a nossa indignidade ao decidir nos oferecer a
vida pela morte do Seu filho;
2. Agradeça a Deus por ter estabelecido uma nova aliança com o ser humano por
meio de Jesus Cristo;
3. Ore por um desejo espiritual de nos apropriarmos de uma vida santa e irrepreensível
conferida pela morte de Jesus.

Consagração de Dízimos e Ofertas
Texto Bíblico

“Buscou-me com ternura (169 HCC)”
I Coríntios 11.26

“Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice anunciais a morte do
Senhor, até que venha.”

Mensagem
Pr. Washignton Luiz da Silva
“Lições da Ceia do Senhor”
Celebração da Ceia do Senhor
Canto Congregacional
“Adoro ao Cristo vivo (136 HCC)”
1. Adoro o Cristo vivo, presente
junto a mim.
Se os homens o rejeitam,
eu creio mesmo assim.
Eu posso a glória eterna em tudo
contemplar.
Jesus, nas horas tristes, vem me ajudar.

Jesus, Jesus agora vivo está.
Comigo vai em meu viver;
jamais me deixará.
Jesus, Jesus meus erros perdoou.
Eu sei que vive o Redentor. Jesus
Ressuscitou.

Oração
Poslúdio

2. Em tudo que me cerca eu vejo o seu amor.
E se estiver cansado,
eu não terei temor.
Eu sei que me orienta no forte vendaval;
me livra a sua graça
de todo mal.
3. Ó crente, seja alegre; louvores venha dar
a Cristo, o Rei Eterno. É tempo de cantar!
Pois quem procura o Mestre
encontrará também
amor, consolo, vida e todo bem.

Instrumental

Noite - 19h

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo Culto
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental
Instrumental
Salmos 56.3,4

“No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus ponho
a minha confiança e não terei medo.”

Canto Congregacional
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Oração
Igreja em Ação
Momento de Oração

“Eu me alegro em Ti”
Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações

1. Que em 2019 possamos priorizar a presença de Deus;
2. Que em 2019 possamos viver para os planos de Deus;
3. Que em 2019 vivamos para um único propósito: Honrar a Deus.

Recitativo Bíblico

Salmos 16.8

“Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim; porquanto ele está à minha mão direita,
não serei abalado.”

Canto Congregacional
“Deus é fiel” e “Confiarei”
Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo Culto Infantil ( Crianças de 4 a 8 anos)
Texto Bíblico
Êxodo 33.15
“Então Moisés disse: - Se a tua presença não for comigo, não nos faças sair deste
lugar.”

Mensagem
Canto Congregacional

Pr. Aldo Gléria
“Ó Senhor, vem me dirigir (212 HCC)”

1. Quero buscar e pedir ao senhor
Do seu espírito e seu amor;
E na palavra vou refletir,
Pois suas ordens eu quero cumprir.

Ó senhor, vem me dirigir!
Com fervor quero te seguir
Para hoje e sempre te honrar
E teu amor ao mundo mostrar.

2. Quero louvar e ouvir o senhor,
O seu espírito libertador,
Todo pecado já confessar,
Tudo que tenho lhe dedicar.

3. Quero falar e seguir ao senhor,
Ao seu espírito consolador;
No seu trabalho vou investir
E só a ele amar e servir.

Oração
Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min
“Amor Maior”
Tua Santidade é grande, teu amor imensurável.
Tuas palavras, dentro em mim, me fazem ver que eu sou teu. (2x)
Te adorarei, te bendirei, és para mim Amor maior, és para mim amor melhor. (2x)
Em teus braços eu me aconchego Tua doce voz me leva a descansar.
Tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. (2x)
Amor maior não há. Amor melhor não há (4x)

“Buscou-me com ternura (169 HCC)”
3- Então, agradecido,
1- Buscou-me com ternura
2- Ferido, abandonado,
seu rosto a contemplar,
Jesus, o bom Pastor.
Jesus me socorreu;
recordo as muitas bênçãos
Achou-me na miséria,
e segredou-me: “Achei-te;
salvou-me com amor.
de agora em diante és meu.” do seu amor sem par.
Louvor e glória e adoração
Quem poderia demonstrar
Tão meiga voz jamais ouvi,
tributa-lhe meu coração.
por mim amor tão singular? prazer maior jamais senti.
Oh, que amor glorioso!
Preço doloroso
Cristo lá na cruz por mim pagou!
Sua imensa graça me mostrou!

4- Enquanto as horas passam,
eu sinto a sua paz
e aguardo o meu bom Mestre,
que tão feliz me faz!
Jesus a mim virá buscar,
e então com ele irei morar

Noite - 19h
“Eu me alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

“Deus é fiel”
Deus é fiel, é fiel
Acima de todas as coisas eu sei,
Eu sei que meu Deus é fiel.

Às vezes eu posso passar
Uma noite inteira a chorar
Mas sei que meu Deus, logo pela manhã,
Fará novamente o sol brilhar.

Em meio aos muitos problemas,
Em meio às lutas sem fim,
Por entre os muitos dilemas
Que se apresentam pra mim.

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.

“Confiarei”

Eu não tenho que andar ansioso
se vou ter o que comer ou vestir,
se o Senhor veste os lírios do campo,
o que mais não fará por mim?

Confiarei em Ti, Senhor,
minha esperança está em Ti,
não há maior prazer do que saber
que o meu Deus cuida de mim.

Eu não tenho que andar preocupado
com os cuidados e males do amanhã,
pois até aqui o Senhor me sustentou.

Meu futuro está seguro em suas mãos,
não importa a circunstância
permanecerei firmado nas promessas
que o Senhor me fez.
Confiarei em Ti. (x5)

“Adoro o Cristo vivo (136HCC)”
1. Adoro o Cristo vivo, presente junto a mim. 2. Em tudo que me cerca eu vejo o seu amor.
Se os homens o rejeitam,
E se estiver cansado,
eu creio mesmo assim.
eu não terei temor.
Eu posso a glória eterna em tudo
Eu sei que me orienta no forte vendaval;
contemplar.
me livra a sua graça
Jesus, nas horas tristes, vem me ajudar.
de todo mal.

Jesus, Jesus agora vivo está.
Comigo vai em meu viver;
jamais me deixará.
Jesus, Jesus meus erros perdoou.
Eu sei que vive o Redentor. Jesus
Ressuscitou.

3. Ó crente, seja alegre; louvores venha dar
a Cristo, o Rei Eterno. É tempo de cantar!
Pois quem procura o Mestre
encontrará também
amor, consolo, vida e todo bem.

”Ó Senhor, vem me dirigir (212 HCC)”
1. Quero buscar e pedir ao senhor
Do seu espírito e seu amor;
E na palavra vou refletir,
Pois suas ordens eu quero cumprir.

Ó Senhor, vem me dirigir!
Com fervor quero te seguir
Para hoje e sempre te honrar
E teu amor ao mundo mostrar.

2. Quero louvar e ouvir o senhor,
O seu espírito libertador,
Todo pecado já confessar,
Tudo que tenho lhe dedicar.

3. Quero falar e seguir ao senhor,
Ao seu espírito consolador;
No seu trabalho vou investir
E só a ele amar e servir.

