Informativo

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ANIVERSARIANTES: 01- Josian Firmo de
Santana Souza; 02- Sônia Regina dos Santos;
04- Maria da Trindade Silva Costa, Naiara
Farias da Silva Chagas, Zaniske Freitas Brito;
05- Isadora Lino Patrício, José Batista dos
Santos, Valdivino Dias Machado, Maria
Eduarda Sobral M. Borges; 07- Antonia
Luzamira da Silva. Casamento: 01- Miriã e
Altamir; Pr. Eli e Geny; 02- Naiara P. e
Francisco; 05- Paulo José e Clênia. Parabéns!

REFORMA DO BANHEIRO: informamos
aos irmãos que o banheiro feminino está em
reforma. Os banheiros do 1º , 2º e 3º pisos serão
destinados exclusivamente para uso feminino.

CULTO DE QUARTA: participe conosco
dos cultos nas quartas-feiras. Tem sido uma
oportunidade de aprendizado para o seu
crescimento e desenvolvimento espiritual.
Estamos abordando o seguinte tema: o
crescimento da igreja no livro de Atos.
CONGRESSO MISSIONÁRIO: nos dias 5
a 7/06/14, ocorrerá o Congresso Missionário,
no auditório da Igreja Batista Memorial.
Participe do Workshop.

COSTELÃO PIBS 2014: O DIA ESTÁ
CHEGANDO! Você e sua família, não podem
ficar de fora deste CHURRASCÃO! Compre
logo o seu convite. Não deixe para a última
hora!Lembre-se: PRÓXIMO COSTELÃO,
SÓ EM 2015. Procure a Secretaria e os irmãos
colaboradores, para adquirir o seu. DIA 07
junho 2014, sábado, às 12h30 - NESSE DIA
NÃO SERÁ VENDIDO INGRESSO!
ÚLTIMO DIA DE INSCRIÇÃO HOJE.

CAMPANHA DE ORAÇÃO PELO BRASIL:
convidamos os irmãos para a campanha de
oração pelo Brasil até o dia 12/06/14. Clamemos
por proteção espiritual pelo nosso país, nos
dias da Copa do Mundo.

EM CAMPO COM CRISTO: juventude,
vamos assistir juntos os jogos do Brasil, na
quadra da Igreja. Tragam os amigos. Juntos
com Cristo somos mais que vencedores.

Leitura Bíblica da Semana
II Samuel 18:1-19:10
II Samuel 19:11-20:13
II Samuel 20:14-22:20
II Samuel 22:21-23:23
II Samuel 23:24-24:25
I Reis 1:1-53
I Reis 2:1-3:2

João 20:1-31
João 21:1-25
Atos 1:1 - 26
Atos 2:1-47
Atos 3:1-26
Atos 4:1-37
Atos 5:1-42

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

119:153-176
120:1-7
121:1-8
122:1-9
123:1-4
124:1-8
125:1-5

Provérbios 16:14-15
Provérbios 16:16-17
Provérbios 16:18
Provérbios 16:19-20
Provérbios 16:21-23
Provérbios 16:24
Provérbios 16:25

Escala de Serviços
Neste Domingo, 01/06
¨Assessoria Culto:
Daniel F. e Clesson.
¨Assessoria EBD:
Karina Mondianne.
¨Berçário 1:
Dinalva.
¨Culto Infantil 4 a 7: Karina e Mariana,
Edi e Maria Clara.
¨Culto Infantil 1 a 3: Patrícia, Fernanda e Bárbara.
¨Diáconos:
Catarina e Queomides.
¨Informática:
Mayara, Joseane e Norton.
¨Introdução:
Paulo Tarso e Olinda M.
¨Motoristas:
Samuel M. e Alessandro C.
¨Operador de Áudio: Álisson.
¨Recepção:
Gléslia P.
¨Segurança:
José Carlos, Israel e
Jefther.

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: 3591-6960/3387-0351/3487-4222/8584-0164
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

HOMENS BATISTAS: hoje comemoramos
o dia do homem Batista. Parabéns para os
homens da PIBS.

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!
02-Segunda
03-Terça
04-Quarta
05-Quinta
06-Sexta
07-Sábado
08-Domingo

Organizada no dia 8 de dezembro de 1959
Pastor: Washington Luiz da Silva

No Próximo Domingo, 08/06
Wellington S. e Alex Pinheiro.
Maristela.
Marilza.
Tânia F. e Alessandra,
Elisa e Aninha.
Viviane, Fabíola e Mariana.
Joaquim e Norma Maria.
Norton, Mayara e Ricardo.
Peterson e Telma.
Israel B.e Paulo José.
Jônatas.
Betânya e Sebastião Jr.
Dájames, Valmi,
Antonio e Daniel F.

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 - Culto nos lares às 20h.
• 1ª SEXTA-FEIRA - Vigília de oração às 20h.
• SÁBADOS - Mensageiras do Rei - às 15h.
Embaixadores do Rei - às 15h.

EXPEDIENTE
• 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

Boletim Dominical

 EDITORIAL

Ano XXXIII - Nº22

O que é Adoração?
Quero compartilhar com você sobre como adorar a Deus de forma integral.
Precisamos ter em mente que temos duas formas de adoração: Adoração Pessoal e
Adoração Comunitária, sabendo que uma não substitui a outra e que uma depende da
outra.
Ultimamente no Brasil usamos a palavra Culto para definir adoração; no inglês é
usada a palavra Service (serviço) e no espanhol Servicio (serviço) que se aproximam
mais do que realmente significa Adorar a Deus. Adorar é servir ao Senhor e também
servir ao próximo.
No hebraico (hishtahawah), o significado de Adoração é o de prostrar-se (Gênesis
17.3; Êxodo 34.8); no grego (proskyneo), significa “fazer mesura, reverência”. Em Êxodo
20.5a (NVI) lemos: “Não te prostrarás diante deles nem lhes prestarás culto, porque eu,
o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso.” Portanto aprendemos que adoração é
exclusivamente prestada a Deus.
Donald Hustad escreveu: “O serviço de adoração é um ensaio para a vida eterna
de adoração.” Devemos lembrar que o objetivo principal de nosso culto é o de servir. É
entregar a Deus louvor sincero, é confessar nossos pecados e pesares, é agradecer
pelo que Ele tem feito e suplicar – pedir a Deus força. Em nossos dias temos mudado o
sentido de culto, não mais vamos para entregar algo a Deus, mas agora para receber de
Deus. Nossa adoração tornou-se “barganha” onde a oferecemos esperando que Deus
nos dê alguma coisa em troca. Dizimamos e esperamos ser “mais abençoados”. Adoração
é sincera, é com o coração. Muitas vezes temos “canonizado” modelos ou estilos de
culto como se Deus precisasse daquela forma exata. Um episódio muito conhecido é o
momento em que Jesus encontra a Samaritana e diz a ela que “Deus está em busca de
verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em Espírito e em Verdade”. Deus não está
em busca de Adoração, mas de Adoradores. E sabe por quê? Deus é adorado em todo
o tempo pelos anjos e criaturas celestiais. Adoração é necessidade nossa!
Nosso prazer deve estar em glorificar a Deus diariamente e entregar a Ele o
controle da nossa vida. Quando colocamos nossa confiança Nele temos o nosso coração
livre para adorá-lo.
MM Renan Guedes Hart
Igreja Batista do Fonseca – Niterói, RJ
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Sobradinho, 01 de junho de 2014.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min

Processional

Instrumental

Instrumental

Saudações e Boas Vindas

Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação

Ministério de Comunicação

Prelúdio

Instrumental

“Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu
os céus com o seu entendimento.” (Jeremias 10:12)

Igreja em Ação

Ministério de Comunicação

Prelúdio

Instrumental

“Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê
não foi feito do que é visível.” (Hebreus 11:3)

Oração de Intercessão pelo culto

Oração de Intercessão
Canto Congregacional

Noite - 19h

Processional

“Aclame ao Senhor” e “Bem Mais que Tudo”

Momento de Oração

“Toda Natureza - 54 HCC”

Oração

Visitantes, Bens e Vidas

Participação Musical Coro Infantil e Grande Coro - Não há Montanhas (Arr. Lari Goss)

1. Para que Deus nos transforme em verdadeiros adoradores.
2. Para que nossa adoração seja sempre sincera.
3. Para que tenhamos mais compromisso com a obra de Deus.

Leitura Bíblica

Cântico

Leitura Bíblica
Romanos 8:37-39

Tg 5:11; Jo 16:33; I Co 10:13; Js 1:7

DIRIGENTE:Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança.
Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe
proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia.

TODOS:

Mas, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que
nos amou.

HOMENS:

HOMENS:

Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios,
nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes,

MULHERES:Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel; ele
não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando
forem tentados, ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar.

MULHRERES: Nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de
nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.

TODOS:

Consagração de Dízimos e Ofertas ”Ouvi Contar a História de Jesus - 499 HCC”

Mensagem
Cântico

“Adorando a Deus em Verdade”

MM Renan Guedes Hart
“Jesus, Essência do Louvor”

Quando o som se vai tudo se desfaz, eu me achego a Ti,
Para dar-te, ó Deus, algo de valor, que alegre a Ti,
Dar-te-ei mais que uma canção, pois a música em si, não é o que queres de mim.
Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração.

Somente seja forte e muito corajoso! Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o
meu servo Moisés lhe ordenou; não se desvie dela, nem para a direita nem para a
esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar.

Momento de Intercessão
1. Pela vida e testemunho dos homens evangélicos.
2. Pelos lares dos homens da Igreja.
3. Pela salvação dos homens não crentes.

Cânticos

“Quão Grande é o meu Deus” “Grande Senhor” e “Amor Maior”

Oração de dedicação ao Culto Infantil
Participação Musical

Quero adorar-te com minha alma,
És o meu Salvador, a essência do meu louvor.
Perdão, Senhor é o que mais quero,
És o meu Redentor e a essência do meu louvor.

Texto Bíblico

Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais.
Pobre, fraco sou, mais o que tenho é teu, Minha vida dou.
Dar-te-ei mais que uma canção, pois a música em si,
Não é o que queres de mim.
Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração.

Oração
Poslúdio

Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês
terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo.

(Crianças de 04 a 07 anos)

Grande Coro - Rocha Eterna (A. M. Toplady/ M. Cox)
II Crônicas 8:14

“De acordo com a ordem de seu pai Davi, designou os grupos dos sacerdotes para as suas tarefas e
os levitas para conduzirem o louvor e ajudarem os sacerdotes, conforme as determinações diárias.
Também designou, por divisões, os porteiros das várias portas, conforme o que Davi, homem de
Deus, tinha ordenado.”
Mensagem
“Homens sob a proteção de Cristo”
Pr. Washington L. da Silva

Hino Congregacional

“Barnabé, Homem de Deus - 496 HCC”

Oração
Instrumental

Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min
“Aclame ao Senhor”
Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor.
Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor.
Com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre Te adorarei.
Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos.
Poder, majestade e louvores ao Rei.
Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome.
Alegre te louvo por Teus grandes feitos,
firmado estarei, sempre Te amarei.
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim.

“Bem mais que Tudo”
Bem mais que as forças. Poder e reis.
Que a natureza e tudo que se fez.
Bem mais que tudo, criado por tuas mãos.
Deus, Tu és o Início, Meio e Fim.
Bem mais que os mares.
Bem mais que o sol
e as maravilhas que o mundo conheceu.
E as riquezas e tesouros desta Terra.
Incomparável és pra mim.

Por amor, sua vida entregou.
Meu Senhor, humilhado foi.
Como a flor machucada no jardim.
Morreu por mim, pensou em mim.
Me amou.

“Ouvi Contar a História de Jesus - 499 HCC”

1- Ouvi contar a história de Jesus, o Rei da glória,
que do céu desceu e aqui viveu porque me quis salvar.
Ouvi do sofrimento que ele padeceu, morrendo.
Arrependi-me e confiei em Cristo, o Salvador.
Jesus me dá vitória, vitória completa.
Buscou-me, comprou-me com sangue remidor.
De coração amou-me, da perdição salvou-me.
Vitória me assegurou Jesus, meu Salvador.
2- Jesus aqui curava; seu poder favor mostrava.
Aleijados Cristo fez andar e aos cegos deu visão.
Clamei a Cristo: "Cura meu espírito em tortura."
Minha alma ele então limpou e deu-me a salvação.
3- Ouvi de um lar glorioso que Jesus, meu Rei bondoso,
preparou nos céus e um dia ali com ele habitarei.
E no celeste coro cantarei a antiga história.
Ao meu Senhor e Salvador pra sempre louvarei.

Noite - 19h
“Toda Natureza - 54 HCC”
Toda a natureza me fala do meu Deus;
árvores e frutos são todos seus.
O céu, o mar, as flores
e as noites de luar,
sempre que os contemplo, paro pra pensar.

Quem sou eu, ó Pai, pra merecer tamanho amor?
Sim, tenho a resposta:
Eu nada sou, Senhor, eu nada sou.
Mas teu amor me transformou,
tornou-me um novo ser.
Quero estar contigo e no céu viver.

“Quão Grande é o meu Deus”
Com esplendor de um rei. Com majestade e luz.
Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar.
Ele é a própria luz e as trevas vão fugir.
Tremer com Sua voz, tremer com Sua voz.

Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos.
O começo e o fim, o começo e o fim.
Três, que são um só, Filho, Espírito e Pai.
Cordeiro e leão, cordeiro e leão.

Quão grande é o meu Deus.
Cantarei quão grande é o meu Deus
E todos hão de ver quão grande é o meu Deus.

“Grande Senhor”
Por toda a eternidade
Tu serás coroado com louvor!
Teu nome é exaltado,
Sempre magnificado com louvor.
Grande Senhor!

Das alturas do céu, do profundo mar.
Dos limites da terra, louvamos-te.
Com todo o coração, todo povo e nação
Todos num só clamor, louvando o Senhor.

“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)

“Barnabé, Homem de Deus - 496 HCC”
1 - Não fica bem a gente passar bem e o outro carestia,
ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz.
Como fruto do amor de Cristo,
fruto do seu compromisso,
vendeu um homem o que tinha e repartiu.
Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre,
também chamado de José da Consolação,
homem bom e piedoso, cheio de temor e fé,
homem de Deus.
2 - E quando Saulo converteu-se a Cristo lhe faltou amigo,
alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo.
Como fruto do amor de Cristo,
fruto do seu compromisso,
foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão.
3 - E quando a igreja se espalhou por todo canto que havia,
por providência, sim, por mão de Deus chegou a Antioquia.
Precisando de um pastor de almas,
mesmo de um pastor de homens,
foram procurar aquele que Deus preparou.

