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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)
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CASAMENTO: os jovens Betânya Alves e
Sebastião Jr. convidam  para seu enlace matri-
monial. Será no próximo sábado, dia 06/09, às
19h,em nossa igreja. Todos são convidados.

CONGRESSO INFANTIL: no dia 13/09
ocorrerá em nossa igreja o congresso infantil para
crianças de 4 a 8 anos. Investimento: R$ 7,00
com direito a almoço, lanche e material. O
congresso ocorrerá durante a 55ªAssembléia da
UFMBDF em nossa igreja.”

ATENÇÃO MULHERES: já estão abertas as
inscrições para a 55ªAssembléia da UFMBDF;
Investimento: R$20,00. Falar com a irmã
Rosiléia.

DVD - ENCONTRO DE QUARTETOS:
chegou o DVD do 12º Encontro de Quartetos
Masculinos com a participação de coristas da
PIBS. Adquira já o seu ao preço de R$25,00.
Encomendas com o irmão Hélio.

ANIVERSARIANTES: 01- Darllan de S.
Gusmão, Elaine Nascimento dos Santos
Correia, Marinalva Ferreira de Aguiar.,
Vanderlúcio da Silva; 02- Angelina Cecílio de
Carvalho Rollo, Estevam de Santana Chagas,
Jefther Oliveira Silva, Maria de Souza
Carvalho, Maria José Damasceno do
Nascimento, Telma Dias Pereira; 04-  Emília
Grasiela Lourenço de Oliveira; 05- Dinalva
Maria do Nascimento, Jário Monteiro; 06-
André Vinícius Alves Menezes, Jaci Rodrigues
Correia de Oliveira, Luisa Souza Monteiro,
João Marcos dos Santos Lima, Neuza
Monteiro Vieira, Rui Manuel André dos
Santos;. Casamento: 01- Heidy Lima e Jeovane
Antonio; 02- Daniel e Dinair. Parabéns!

BÍBLIAS ESQUECIDAS: irmão, temos di-
versas Bíblias esquecidas na secretaria da igre-
ja. No próximo mês doaremos todas as Bíbli-
as não retiradas para a Casa Rosa e
Cristolândia.

COMPRA DO TERRENO: participe da com-
pra de um terreno para a igreja em Nova Coli-
na. Conheça as formas de contribuição:
R$1.000,00 em 05 parcelas; R$500,00 em 05
parcelas ou faça a proposta do seu coração.

CULTO DE DOMINGO: no próximo
domingo no culto da manhã o Pr. Washington
dará o testemunho da sua viagem ao Peru.

Promessa de Restauração

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 31/08 No Próximo Domingo, 07/09 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.

¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil  4 a 7:

¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Informática:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Operador de Áudio:
¨Recepção:
¨Segurança:

Paulo Lôbo e Nelson.
Edina Gadelha.
Dinalva.
Tania F. e Alessandra,
Karina e Ana Elisa.
Débora, Fabíola e Emília.
Izaque e Ivone Naves.
Daniel, Joseane e Ricardo.
Peterson Guedes e Telma G.
Samuel M. e Alessandro C.
Álisson.
Moacir Santos e Welida N.
Daniel N., Leonardo Paixão
Fernando B. e Wallace.

Jefferson G. e Caio Guedes.
Maristela.
Neuzanira.
Karina e Ana Elisa,
Edi e Maria Clara.
Fernanda, Viviane e Mariana.
Valdivino e Rosiléia.
Norton, Camylla e Valdivino.
Betânya e Maria Clara.
Alex Pinheiro e Erisvaldo.
Jônatas.
Valdivino M. e Paulo José.
Dájames, Valmi, Antonio
e Daniel F.

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.

• 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

Poucas coisas são tão frustrantes quanto uma promessa que não se cumpre,
seja por esquecimento, negligência ou leviandade. Neste tempo de período eleitoral, o
que mais ouvimos são promessas cuja intencionalidade é apenas conseguir votos. São
palavras jogadas ao vento! Não cumprir promessas também é uma prática comum no
seio da família. Há muitos pais que prometem aos filhos que; se melhorarem de
comportamento, darão uma porção dobrada da sobremesa predileta e nada! Que se
passarem de ano na escola, vão comprar aquele brinquedo caro e quando chega o final
de ano... Que se ficar quietinho, quando chegar em casa vai... Se não chover no sábado,
vamos passear no parque. E, no sábado ensolarado...Nada acontece! Com o nosso Pai
do céu, não é assim. O que Ele promete deve ser dado por certo: se cumprirá.

Desde o princípio da história da humanidade Deus fez muitas promessas ao
povo escolhido. Promessas de vida e de morte. Ali no Éden, envolvido numa situação
de desobediência e rebeldia, o Senhor prometeu a Adão e Eva que a sua descendência
pisaria na cabeça da serpente! Ao longo do Velho Testamento, as promessas feitas a
Abraão, Isaque e Jacó foram cumpridas uma a uma. Apesar do pecado,  que na medida
de sua abundância, trouxe a morte tanto no plano de vida individual como no coletivo
- da nação de Israel, Deus prometeu que aqueles que nele confiam serão restaurados.
Mesmo depois de levados em cativeiro, por causa de sua maldade e injustiças, Deus
prometeu: “Limpá-los-ei de todos os pecados que praticaram contra mim; perdoar-lhes-
ei. E então esta cidade será uma honra para mim; dar-me-á alegria e ser-me-á uma fonte
de alegria e de louvor, aos olhos de todas as nações da Terra! Todo o mundo verá o bem
que faço ao meu povo e tremerá de espanto! O Senhor garante que as vozes felizes dos
noivos e dos recém-casados e os alegres cânticos dos que trazem as suas ofertas ao
Senhor tornarão a ouvir-se nesta terra agora condenada. O povo cantará:”Louvem ao
Senhor todo-poderoso, porque ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre!”
(Jeremias 33: 7-14).

Deus não mente! Suas promessas são nossa esperança, quando o mar revolto
da vida se levanta contra nós. Sua promessa de restauração se cumpriu plenamente em
Jesus. Jesus veio para que andemos em novidade de vida, desfrutando de um
relacionamento de intimidade com Deus! Mesmo que os nossos pecados sejam muitos
e graves, se confessarmos os nossos pecados, ele nos restaurará e derramará sobre
nós a sua graça. Por isso devemos ser firmes, tendo uma fé operosa e constante: O
nosso Deus cumprirá todas as suas promessas! Tudo passará, mas não as suas Palavras.
Tenham certeza disso!

  Jane Farias Chagas Ferreira

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

Provérbios 22:13
Provérbios 22:14
Provérbios 22:15
Provérbios 22:16
Provérbios 22:17-19
Provérbios 22:20-21
Provérbios 22:22-23

Jó 37:1-39:30
Jó 40:1-42:17
Eclesiastes:1:1-3:22
Eclesiastes:4:1-6:12
Eclesiastes:7:1-9:18
Eclesiastes 10:1 - 12:14
Cantares: 1:1-4:16

Salmo 44:9-26
Salmo 45:1-17
Salmo 46:1-11
Salmo 47:1-9
Salmo 48:1-14
Salmo 49:1-20
Salmo 50:1-23

II Coríntios 4:13-5:10
II Coríntios 5:11-21
II Coríntios 6:1-13
II Coríntios 6:14-7:7
II Coríntios 7:8-16
II Coríntios 8:1-15
II Coríntios 8:16-24



Processional Instrumental

Saudações e Boas Vindas

Igreja em Ação Ministério de Comunicação

Prelúdio Instrumental

Canticos   “Santo, Santo, Santo - 02 HCC”   “Igreja” e “”Aclame ao Senhor”

Momento de Oração

Leitura Bíblica João 5

Consagração de Dízimos e Ofertas “Louvar-te-ei com Meu Serviço”

Oração

Mensagem    “Queres ficar são / restaurado?” Franquisnei  Lopes da Costa

Hino Congregacional “Renova-me”

Oração
Poslúdio Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min Noite - 19h

Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental

Oração de Intercessão pelo culto
Cânticos  “Deus, Somente Deus”
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Coro Jovem
Leitura Bíblica  Jeremias 33:6-14

Momento de Intercessão

Cânticos “Deus de Promessas”  “Doce Nome”  e  “Coração Igual ao Teu”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 04 a 07 anos)
Participação Musical Coro Jovem
Leitura Bíblica Ezequiel 37:1-3a

Mensagem Jane Farias Chagas Ferreira
Hino Congregacional “Cura-me”

Oração
Poslúdio Instrumental

DIRIGENTE:

HOMENS:

MULHERES:

TODOS:

Contudo, virá um tempo em que curarei Jerusalém dos males que lhe provoquei, e
em que lhe tornarei a dar prosperidade e paz. Reconstruirei tanto as cidades de Judá
como de Israel, e lhes darei novamente uma vida venturosa.

Limpá-los-ei de todos os pecados que praticaram contra mim; perdoar-lhes-ei. E
então esta cidade será uma honra para mim; dar-me-á alegria e ser-me-á uma fonte de
alegria e de louvor, aos olhos de todas as nações da Terra!

Todo o mundo verá o bem que faço ao meu povo e tremerá de espanto! O Senhor
garante que as vozes felizes dos noivos e dos recém-casados, e os alegres cânticos
dos que trazem as suas ofertas ao Senhor tornarão a ouvir-se nesta terra agora
condenada.

O povo cantará:”Louvem ao Senhor todo-poderoso, porque ele é bom.A sua
misericórdia dura para sempre!”

“A Ti, Senhor, elevo a minha alma, em Ti confio, ò meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado,
nem que os meus inimigos triunfem sobre mim.” (Salmo 25: 1-2)

1. Para que  sejamos sinceros e verdadeiros adoradores.
2. Para que vivamos a vida cristã com graça diante do Senhor e dos homens.
3. Para que sejamos servos fiéis, sempre prontos e dispostos.

  “Aquele que habita no abrigo do altíssimo, e descansa à sombra do Todo Poderoso pode dizer
ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio.”

(Salmo 91:1-2)

1. Pela restauração da vida espiritual de cada crente.
2. Por uma demonstração de fé em Cristo por onde quer que andemos.
3. Por um testemunho pessoal impactante no meio de incrédulos.

“Ele me perguntou: Filho do homem, estes osso poderão reviver?”

Sei que Teu poder abre o mar.
Sei que no deserto envia provisão.
Sei que teu poder derruba gigantes
e que não há impossível para Ti.

Cura-me, escreve em minha vida o Teu milagre.
Cura-me, que eu seja a prova da Tua existência.
Cura-me Senhor, cura-me Senhor.
Assim os que duvidam verão
que só Tu és Deus.

DIRIGENTE:

JOVENS:

TODOS:

DIRIGENTE:

 E estava ali um homem que, havia trinta e oito anos, se achava enfermo.

E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo,
disse-lhe: Queres ficar são / restaurado?

O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é
agitada, me ponha no tanque; mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim.

Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito, e anda.

Ó, Jesus, eu quero tanto te servir aqui, Senhor.
Com a vida, com meus bens e o meu amor

Quero dar de mim pra ver tua obra, ó Senhor, crescer,
Anunciando o teu amor a todo o ser.

Quero te servir, Senhor, quero dedicar-me a Ti,
Faze tua obra no meu coração.

Quero te louvar, Senhor, quero adorar-te, ó Deus
E viver pra tua glória e louvor.

Renova-me,  Senhor Jesus,  já não quero ser igual,
Renova-me,  Senhor Jesus, põe em mim teu coração.

Porque tudo que há dentro de mim, necessita ser mudado, Senhor.
Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti.



“Deus, Somente Deus”

“Deus de Promessas”

“Doce Nome”

“Coração Igual ao Teu”

“Cura-me”

“Santo, Santo, Santo - 02 HCC”

“Igreja”

“Aclame ao Senhor

“Louvar-te-ei com Meu Serviço”

“Renova-me”

Noite - 19hManhã - 10h25min

1- Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Cedo, de manhã, entoamos teu louvor.
Santo! Santo! Santo! Nosso Deus triúno,
és um só Deus, excelso Criador.

2- Santo! Santo! Santo! Todos os remidos,
juntos com os anjos, proclamam teu louvor.
Antes de formar-se o firmamento e a terra,
eras e sempre és e hás de ser, Senhor.

4- Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Tuas obras louvam teu nome com fervor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
És um só Deus, supremo Criador. Amém.

3- Santo! Santo! Santo! Nós, os pecadores,
não podemos ver tua glória sem tremor.
Tu somente és santo; outro não existe
puro e perfeito, excelso benfeitor.

Estamos todos congregados aqui.
Certamente abençoados por Deus.
Há um clima, uma esfera de amor,
uma força que se move entre nós.

Algo novo Deus está por fazer
com este povo a quem muito quer bem,
Seu Espírito ele vai derramar,
uma igreja forte edificar.

Pra louvor de tua glória, vem, Senhor tua história
escrever através de nossa vida.

Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos,
vem Senhor e reina hoje aqui.

Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor e reina hoje aqui.

Ó, Jesus, eu quero tanto te servir aqui, Senhor.
Com a vida, com meus bens e o meu amor

Quero dar de mim pra ver tua obra, ó Senhor, crescer,
Anunciando o teu amor a todo o ser.

Quero te servir, Senhor, quero dedicar-me a Ti,
Faze tua obra no meu coração.

Quero te louvar, Senhor, quero adorar-te, ó Deus
E viver pra tua glória e louvor.

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.

Deus, somente Deus, é criador da terra e dos céus.
Toda a glória do viver só deve pertencer a Deus, somente a Deus.
Deus, somente Deus, é quem revela a nós os planos seus
e não se pode alterar o plano singular de Deus, somente Deus.
Deus, somente Deus, merece ter um trono lá nos céus.
Que toda criatura dedique o seu louvor a Deus, somente a Deus.

Deus, somente Deus, concederá a glória aos que são seus.
Desejamos habitar em nosso eterno lar com Deus, somente Deus.
Deus, somente Deus, merece ter um trono lá nos céus.
que toda criatura dedique o seu louvor a Deus, somente a Deus.
que toda criatura dedique o seu louvor a Deus, somente a Deus.

Posso enfrentar o que for
eu sei quem luta por mim,
Seus planos não podem ser frustrados.
Minha esperança está
Nas mãos do grande Eu sou,
meus olhos vão ver o impossível
acontecer!

Sei que os teus olhos
sempre atentos permanecem em mim.
E os Teus ouvidos
estão sensíveis para ouvir meu clamor.
Posso até chorar...
Mas a alegria vem de manhã.
És Deus de perto e Deus de longe
nunca mudaste, Tu és fiel!

Deus de aliança, Deus de Promessas,
Deus que não é homem pra mentir.
Tudo pode passar, tudo pode mudar
mas Tua palavra vai se cumprir.

Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome,
os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser.

Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração
Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação.

Se tu olhares, Senhor,  pra dentro de mim, nada encontrarás de bom.
Mas um desejo eu tenho de ser transformado,

Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração.

Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão.
Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó, Deus, dá-me um novo coração.

Dá-me um coração igual ao teu, Meu Mestre, dá-me um coração igual ao teu.
Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu.

Sei que Teu poder abre o mar.
Sei que no deserto envia provisão.
Sei que teu poder derruba gigantes
e que não há impossível para Ti.

Cura-me, escreve em minha vida o Teu milagre.
Cura-me, que eu seja a prova da Tua existência.
Cura-me Senhor, cura-me Senhor.
Assim os que duvidam verão
que só Tu és Deus.

Renova-me,  Senhor Jesus,  já não quero ser igual,
Renova-me,  Senhor Jesus, põe em mim teu coração.

Porque tudo que há dentro de mim, necessita ser mudado, Senhor.
Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti.


