Informativos
ANIVERSARIANTES: 22- Lucas de Lima Souza
Bezerra; 27– Deraldo André do Nascimento e
Fernando Bulhões Desidério; 28– Camylla
Menezes Pereira e Patrícia Monteiro Martins
Santos; CASAMENTO: 23–Alessandro Correia
e Elaine.
MINISTÉRIO DE COMUNICAÇÃO: Gostaríamos

de reforçar que as artes da igreja (cartaz,
convite, banner etc.) devem ser feitas pela
equipe de Design do Ministério de
Comunicação pois desta forma serão
assegurados o padrão visual e a divulgação de
forma adequada. Os pedidos devem ser feitos
com no mínimo 10 dias de antecedência e
direcionados aos irmãos: Mikaella, Jesse ou
Camylla.
CONTOS QUE INSPIRAM: o lançamento desse
livro tão esperado será hoje no culto da noite,
participe!

INFORMATIVO: Já estão disponíveis os
manaciais 2020. Interessados, procurar a
irmã Rosiléia.
MUSICAL DE NATAL: No dia 25 de dezembro,
às 19 horas, teremos o nosso musical de
natal. Traga sua família e amigos para
prestigiarmos juntos esse momento.

BATISMOS: no dia 29 as 19h, haverá
batismos.

INFORTIVO: Agora a projeção faz parte do
Min. De Adoração. Caso o irmão precise de
algo relacionado (slides, fotos, vídeos etc)
basta procurar o M.M. Renan ou o Ricardo
para que as informações sejam ajustadas.

E-mail 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
ATIVIDADES REGULARES

Escala de Serviços
Neste Domingo, 22/12

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.
1° e 3° SÁBADO - Alta Tensão - Adolescentes
ÚLTIMO SÁBADO - Estúdio 7 - Jovens
SÁBADOS - Mensageiras/Embaixadores do Rei, às 9h

No Próximo Domingo, 29/12
Adriana e Ana Claudia
Oliene
Daiane e Adriana
.

¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Diáconos:
¨Transmissão:
¨Introdução:

Natanael e Nelson
Rosiléia
Rosiléia e Maria Eduarda
Mikaella e Daniele
Magali e Diná

Nadir e Olinda

¨Recepção:
¨Segurança:

Valdivino
Ariovaldo e Dajames

Valmi
Marivam e Sr. Antônio

.
• 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
E-mail: 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!

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS – DEZEMBRO - 2019
56% Realizado
0%

01 a 15/12

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
Telefone:(61) 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho @gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

Por que desejamos: feliz Natal?
Desejar um feliz natal é algo repetido milhares de vezes nessa época do
ano, em que se comemora o nascimento de Jesus. Vou tentar olhar por outro
ângulo, que não seja a manobra do capitalismo, que promove o consumismo sem
precedente, como se um natal feliz fossem coisas a serem compradas, presenteadas
ou mesa farta e bonita, só nessa época do ano.
Feliz Natal é uma declaração que tem implícita uma verdade irrefutável,
imutável e substancialmente firmada depois da segunda vinda de Jesus. A
humanidade não terá outra oportunidade de desejar “Feliz Natal”, ou seja: desejar
que Jesus nasça na manjedoura do coração humano. Essa felicitação não ocorrerá
mais e nem mesmo, Jesus virá ao coração humano, “porque as primeiras coisas são
passadas” (Apo 214).
Fato é que Jesus veio pela primeira vez, quando nasceu em Belém, e foi
reconhecido como o “Emanuel”, o Salvador que é Cristo o Senhor, presente no
cotidiano humano, para consumar a promessa do Pai: “Ele tomou sobre si as nossas
enfermidades, e as nossas dores levou sobre si...” (Is 53.4). Para que esse calvário
de Jesus? “Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das
nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas
pisaduras fomos sarados” (Is 54.5). Jesus nasceu para ser o nosso Salvador e
Senhor.
Agora, Jesus virá pela segunda vez e o projeto divino será cumprir a
promessa do arrebatamento. Esse dia e hora ninguém sabe, nem mesmo o Senhor
Jesus. Mas, é um fato a ser consumado e muito aguardado por aqueles que estão
seguros da salvação recebida. A segunda vinda de Jesus não finaliza a vida. Todos
continuarão a viver, não mais como vivemos na terra; será céu ou inferno e em
nenhum dos dois lugares haverá: Feliz Natal!
São passados 2019 anos e ainda hoje, desejamos um feliz natal,
observando a essência do que seja essa felicitação, lembramos que a noite lenta e
quase irreal desceu na cidade de Davi, era uma noite bela em seu sublime encanto,
para o cenário do primeiro Natal. Jesus nasceu! E agora, precisa nascer no seu
coração, neste Natal!
De seu pastor e amigo,
Washington Luiz da Silva.

Boletim Dominical N° 51
Sobradinho-DF, 22 de dezembro de 2019.

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

Noite – 19h
Instrumental

Ministério de Comunicações
Romanos 1.9; I Tessalonicenses 5.17

“Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é
testemunha de como incessantemente faço menção de vós – Orando sem cessar”

Canto Congregacional
Momento de Oração
1.
2.
3.

“Salvador Maravilhoso”

Ore por resistência para aqueles irmãos que pensam em retroceder na fé.
Ore por uma viva convicção para todos que caminha com o Senhor Jesus.
Ore para que as nossas vidas tenham qualidades profundas e fortes que não haja
como mantê-las ocultas.

Consagração de Dízimos e Ofertas

“Firme nas promessas” – 344 HCC

Firme nas promessas do meu Salvador,
cantarei louvores ao meu Criador.
Sempre permaneço, pelo seu amor,
firme nas promessas de Jesus. !

Firme nas promessas, que não vão falhar,
venço as tempestades do revolto mar;
todo medo e todo mal vou derrotar,
firme nas promessas de Jesus.

Firme, firme,
firme nas promessas de Jesus, meu Mestre.
Firme, firme,
sim, firme nas promessas de Jesus.

Firme nas promessas de Jesus, Senhor ,
sou agradecido pelo seu favor.
Pelo seu Espírito sou vencedor,
firme nas promessas de Jesus.

Recitativo Bíblico

Colossenses 1.9-12

“Por esta razão [...] não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do
conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual; Para
que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo,
frutificando em toda a boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus;
Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a
paciência, e longanimidade com gozo; Dando graças ao Pai que nos fez idôneos
para participar da herança dos santos na luz”

Mensagem
“Lutando pela fé dos outros” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional
“O segredo do viver” – 357 HCC
Oração
Encerramento
Poslúdio
Instrumental

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo Culto
Leitura Bíblica

Instrumental

Lucas 2.11

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

Canto Congregacional
Oração
Igreja em Ação
Momento de Oração
1.
2.
3.

“Proclamam anjos mil o primeiro natal” – 100 HCC
Visitante, Bens e Vidas
Ministério de Comunicações

Ore agradecendo a Deus pelo eterno amor com que nos amou para a salvação.
Ore reconhecendo que Jesus é o único que veio para salvar o seu povo dos
pecados.
Ore pela aceitação de Jesus como Salvador e Senhor da vida humana.

Recitativo Bíblico

Mateus 1.21

“Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo
dos pecados deles”

Canto Congregacional
“Doce nome” e “Salvador Maravilhoso”
Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo culto infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Recitativo Bíblico
João 3.16
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”

Mensagem “Por que Deus amou o mundo?” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional
“Noite de paz! Noite de amor!” – 91 HCC
Noite de paz! Noite de amor!
Dormem todos em redor;
Em Belém Jesus nasceu,
Rei da paz, da terra e céu;
Nosso Salvador
é Jesus, Senhor.

Oração
Poslúdio

“Glória a Deus! Glória a Deus!” Rei da paz, Rei de amor,
Cantam anjos lá nos céus;
é Jesus, o Salvador.;
trazem novas de perdão,
Vinde todos lhe rogar
graça eterna, salvação;
que nos venha abençoar.
Prova deste amor
Deste mundo a luz
dá o Redentor.
é o Senhor Jesus.

Instrumental

