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Organizada no dia 8 de dezembro de 1959
PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

Pastor: Washington Luiz da Silva
Pastores Eméritos:

Alexandre Gonçalves da Silva (In Memorian)
Gerson Monteiro Camargo (In Memorian)

Escala de Serviços
Neste Domingo, 13/10 No Próximo Domingo, 20/10 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 - Culto nos lares às 20h.
• 1ª SEXTA-FEIRA - Vigília de oração  às 20h.
• SÁBADOS - Mensageiras do Rei - às 15h.

Embaixadores do Rei - às 15h.

• Audiências:  a combinar com o Pastor.
• Secretaria (horário comercial)

Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
E-mail: pibsobradinho@gmail.com
Site: www.pibsobradinho.org.br

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - OUTUBRO- 2013

Leitura Bíblica da Semana

0 %
100 %

do orçado

26%  rea l i za d o

Informativo

01 a 06/10/13

¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil G:
¨Culto Infantil P:
¨Diáconos:
¨Informática:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Operador de Áudio:
¨Recepção:
¨Segurança:

Herança do Senhor são os filhos (Sl 127.3a)

CULTO DE QUARTA: venha participar
conosco dos cultos nas quartas-feiras. Tem

sido uma oportunidade de aprendizado para
o seu crescimento e desenvolvimento
espiritual.

VIAGEM MISSIONÁRIA: nos dias 18 a 20

o Pr. Washington e um grupo de irmãos farão
uma viagem missionária para Amanhece, em
visita à Missionária Elaine Santana.

CULTO ADMINISTRATIVO: no próximo

domingo teremos a sessão regular da igreja
que será presidida pelo irmão Edson Ferreira.

JUVENTUDE: nos dias 23/10 (quarta-feira)
e 27/10 (domingo) os cultos serão realizados

pela juventude. Participe.

ANIVERSARIANTES: 13- Cícera Miranda
dos Santos; 14- Maria Eduarda M. Bulhões
do Nascimento 15- Nadir Monteiro de
Oliveira Vieira; 17- Luciene Angela do Rego
Negreiros; 18- Larissa Farias Ferreira da Silva,
Andressa Farias Ferreira da Silva, José
Luciano Zeferino, Rosimeire de Oliveira
Meneses; 19-Magali de Souza Rufino Calado,
Terezinha Monteiro Martins. Parabéns!

DÍZIMO: Agradecemos aos irmãos que têm
participado da vida financeira da PIBS. Que
Deus os abençõe. “Deus ama ao que dá com
alegria.” (2 Coríntios 9.7b)

CULTO INFANTIL: prezados pais de
crianças de 1 a 3 anos, informamos que o
culto para essa idade, inicia-se às 19h, no
segundo piso. Chegando à igreja, encaminhe
o seu filho para essa classe. A responsável é
Rejaine e equipe. Observamos que as crianças
de 4 a 7 anos serão chamadas de acordo com
a ordem do culto da noite.

Daniel F. e Paulo Lôbo.
Karina Mondianne.
Ana Freitas.
Eunice e Rute.
Elisa e Aninha.
Queomides e Maria Consuelo.
Claudio, Mayara e Lorena.
Olinda M. e Dinalva N.
Israel e Sinval.
Jesse.
Gleslia e Wellida N.
Queomides, Wellington Sobral,
Didier Max.

Alessandro C. e Valmi Vieira.
Andreia Santos.
Marilza.
Tânia Franklin e Alessandra.
Marinalva e Anna Júlia.
Izaque André e Raimunda.
Valdivino, Norton e Joseane.
Magali S. e Márcia Tim.
Claudinei e Erisvaldo.
Álisson.
Tania S. e Nadir Vieira
Sebastião C, Ariovaldo e
Nelson.

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!

Jeremias 23:21-25:38
Jeremias 26:1-27:22
Jeremias 28:1-29:32
Jeremias 30:1-31:26
Jeremias 31:27-32:44
Jeremias 33:1-34:22
Jeremias 35:1-36:32

14-Segunda
15-Terça
16-Quarta
17-Quinta
18-Sexta
19-Sábado
20-Domingo

II Tessalonicenses 2:1-17
II Tessalonicenses 3:1-18
I Timóteo 1:1-20
I Timóteo 2:1-15
I Timóteo 3:1-16
I Timóteo 4:1-16
I Timóteo 5:1-25

Salmo 84:1-12
Salmo 85:1-13
Salmo 86:1-17
Salmo 87:1-7
Salmo 88:1-18
Salmo 89:1-13
Salmo 89:14-37

Provérbios  25:15
Provérbios  25:16
Provérbios  25:17
Provérbios 25:18-19
Provérbios  25:20-22
Provérbios  25:23-24
Provérbios  25:25-27

Disse-lhe, porém, o anjo do Senhor: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida; e

Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho a quem darás o nome de João. (Lucas 1.13)

É estranho, muito estranho andar com uma blusa ou uma camisa do lado avesso, o que aos

seres humanos causa estranheza, para Deus pode ter um bom sentido. Deus gosta de realizar

coisas às avessas”. Ele fez a história da salvação pelo lado avesso. Zacarias e Isabel são personagens

desta história de Deus, feita às avessas. A promessa de salvação dada por Deus começa com o

anúncio do nascimento de uma criança: João Batista, filho de Isabel e Zacarias.

A história da salvação não termina com o nascimento dessa criança. João Batista é precursor,

veio antes para preparar o caminho de Deus e fazer o povo desesperançoso tomar conhecimento

da salvação. É em Jesus Cristo, a criança de Belém, que a história da salvação chega ao seu auge

(Romanos 10.4). Desesperados, abatidos, frustrados podem recobrar o ânimo e a confiança no

Deus de Abraão.

A Bíblia está cheia de história e testemunhos que apontam para crianças. Filhos, crianças

são “herança do Senhor”. Da boca do povo pobre, em nosso país, ouve-se o mesmo: “Os filhos são

nossa herança”. Que valor damos, hoje, às crianças? Crianças contam com um profundo respeito

de Jesus. O amor de Cristo aos pequenos é forte. Crianças tornam-se exemplos para discípulos em

busca da glorificação própria. Crianças a serviço do Evangelho! Por causa do amor do Salvador às

crianças — Salvador nascido criança — cabe perguntar: que exigências colocamos para nossos

filhos e crianças na comunidade? Que se tornem primeiro como nós, “os grandes” ou estamos

dispostos, ao lado de Cristo, a aprender, também com as crianças?

Senhor, ensina-nos a aprender com as crianças. Que saibamos aquietar-nos nos braços de

Ti, ó Senhor, como crianças se aquietam nos braços de sua mãe. Pedimos pelas crianças pobres,

meninos e meninas de rua que não têm ninguém que cuide delas. Amém.



ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Processional Instrumental

Saudações e Boas Vindas

Igreja em Ação Ministério de Comunicação

Prelúdio Instrumental

Oração de Intercessão pelo culto

Cântico  “Ajuntamento” “Corpo e Família”  e “Pai, faz-nos Um” HCC 564

Oração Visitantes, Bens e Vidas

Participação Musical Coro PIBS

Momento de Intercessão

Participação Musical Coro PIBS

Leitura Bíblica João 17

Oração de dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 04 a 07 anos)

Consagração de Dízimos e Ofertas “Eu Quero ser uma bênção pra Você”

Mensagem Pr. Carlos Ferreira da Silva

Hino Congregacional “Um só Rebanho” HCC 574

Oração
Poslúdio Instrumental

Manhã - 10h25minProcessional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental

Participação Musical Coro Infantil
Leitura Bíblica Sl 8.1-2;139.15-16; 148.12-13

Cânticos “Louvai-o” e “Se Jesus te Satisfaz”
Momento de Oração
Consagração de Dízimos e Ofertas “Crianças Amadas por Deus”
Participação Musical Coro Infantil
Coreografia Mensageiras do Rei
Oração
Reflexão Irmã Consuelo dos Santos
Cântico “Cristo Vive em mim aleluia”

Oração

Poslúdio Instrumental

1. Pela compreensão do sentido da expressão “Uns aos outros”.
2. Pela aceitação de diversidade de serviços na Igreja.
3. Pela unidade da Igreja.

“Para que todos sejam um; assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em Ti, que também eles estejam
em nós, para que o o mundo creia que tu me enviaste. (João 17.21)

“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e
para a instrução na justiça.” (2 Timóteo 3:16)

DIRIGENTE:

CRIANÇAS:

HOMENS:

MULHERES:

DIRIGENTE:

        Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste
        a  tua glória sobre os céus!

          Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos,
        para fazer calar ao inimigo e ao vingador.

        Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido
        como nas profundezas da terra.

       Os Teus olhos viram o meu corpo ainda informe e no teu livro todas estas coisas
        foram escritas; as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas
        havia.

        Mancebos e donzelas, velhos e crianças: louvem o nome do Senhor, pois só o Seu
        Nome é exaltado: a Sua glória está sobre a terra e o céu.

1- Um só rebanho, um só Pastor.
Uma só fé em um só Salvador.
Em teu amor unidos aqui,
num mesmo Espírito vamos a Ti,
num mesmo Espírito vamos a Ti.

2- Um só rebanho, um só Pastor
- fruto, ó Senhor, desse teu grande amor.
Só nos gloriamos na tua cruz.
Sê tu louvado, bendito Jesus!
Sê tu louvado, bendito Jesus!

3- Um só rebanho, um só Pastor.
Ó Cristo, és digno do nosso louvor.
Tu és o ímã que nos atrai,
e só por Ti adoramos o Pai,
e só por Ti adoramos o Pai.

4- Um só rebanho, um só Pastor.
Nós esperamos por ti, ó Senhor.
É face a face que vamos ver
quem nos amou e por nós quis morrer,
quem nos amou e por nós quis morrer.

Não quero viver para mim mesmo, eu quero servir e o amar, irmão.
Compartilhar e dividir tudo o que tenho com você.

O meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior e em Jesus eu e você somos um.
Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é,
pois a vontade de Deus, revelada em Jesus é que sejamos um.

Eu quero ser uma bênção pra você em compromisso e dedicação.
O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer: em Jesus eu amo você!

                                 Oh, que maravilha é que Cristo vive em mim.

                                            Cristo vive em ti, aleluia! (2x)
                                 Oh, que maravilha é que Cristo vive em Ti.

                                            Cristo vive em nós aleluia! (2x)
                                  Oh, que maravilha é que Cristo vive em nós.



Noite - 19h
“Ajuntamento”

“Corpo e Família”

“Pai, faz-nos Um” HCC 564

“Eu Quero Ser uma Bênção pra Você”

 “Um só Rebanho” HCC 574

Manhã - 10h25min
“Louvai-o”

“Se Jesus te Satisfaz”

“Crianças amadas por Deus”

“Cristo vive em mim, aleluia”

Não quero viver para mim mesmo, eu quero servir e o amar, irmão.
Compartilhar e dividir tudo o que tenho com você.

O meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior e em Jesus eu e você somos um.
Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é,
pois a vontade de Deus, revelada em Jesus é que sejamos um.

Eu quero ser uma bênção pra você em compromisso e dedicação.
O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer: em Jesus eu amo você!

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom!
nós vivermos todos
irmanados em paz!
Oh, como é bom!

Vem e sopra sobre nós teu sopro,
reunidos neste ajuntamento,
honra e santifica este momento
com a tua Igreja que é teu povo.

Faz teu rio de paz correr no meio
destes que por fé vem bendizer-te
e a uma voz oferecer-te
seus louvores, súplicas e anseios.

Tu és o Senhor de toda glória,
Hoje e sempre como foste outrora,
no correr da história revelando teu amor
Deus, bendito Rei e Salvador.    (bis)

Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado,
coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração,

eu declaro a paz de Cristo, te abençôo meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.
Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor.

Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade,
expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso,

do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti querido irmão, precioso és para mim querido irmão.

1- Um só rebanho, um só Pastor.
Uma só fé em um só Salvador.
Em teu amor unidos aqui,
num mesmo Espírito vamos a Ti,
num mesmo Espírito vamos a Ti.

2- Um só rebanho, um só Pastor
- fruto, ó Senhor, desse teu grande amor.
Só nos gloriamos na tua cruz.
Sê tu louvado, bendito Jesus!
Sê tu louvado, bendito Jesus!

3- Um só rebanho, um só Pastor.
Ó Cristo, és digno do nosso louvor.
Tu és o ímã que nos atrai,
e só por Ti adoramos o Pai,
e só por Ti adoramos o Pai.

4- Um só rebanho, um só Pastor.
Nós esperamos por ti, ó Senhor.
É face a face que vamos ver
quem nos amou e por nós quis morrer,
quem nos amou e por nós quis morrer.

Se Jesus te satisfaz bata palmas. (2x)
Cada um no seu cantinho aperte a mão do seu vizinho

cante agora bem baixinho

Bata palmas, outra vez, se Jesus te satisfaz bata palmas.
Se tem paz no coração levante a mão.

Se já tem Cristo em fé fique de pé.
Podem todos se assentar

um sorriso vamos dar.

     Bata palmas, outra vez, se Jesus te satisfaz bata palmas.

                                 Oh, que maravilha é que Cristo vive em mim.

                                            Cristo vive em ti, aleluia! (2x)
                                 Oh, que maravilha é que Cristo vive em ti.

                                            Cristo vive em nós aleluia! (2x)
                                  Oh, que maravilha é que Cristo vive em nós.

O amor de Deus por mim
é tão grande, grande assim.

Eu sou uma criança feliz
por isso posso cantar,

cantar com alegria,
cantar de coração porque sou amada por Deus.

Veja só como Deus me ama.
Enviou seu filho ao mundo.

Jesus morreu na cruz e ressuscitou por mim.

Eu também quero amar a Deus,
Junto dele vou ficar

Desse amor do Deus eterno nada vai me separar.

Louvai-o, louvai-o, todas as crianças.
Deus é amor. Deus é amor.

Louvai-o, louvai-o todas as crianças.
Deus é amor. Deus é amor.

Servi-o, servi-o, todas as crianças.
Deus é amor. Deus é amor (2x)

Oh, dai-lhe a honra, todas as crianças.
Deus é amor. Deus é amor. (2x)


