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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)

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - AGOSTO 2014
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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.

NOTA DE AGRADECIMENTO: a irmã Jane
Farias agradece a todos que estiveram em
oração por ela. Ela fez a cirurgia de
apendicectomia na segunda-feira e já está
melhor.

ANIVERSARIANTES: 24-Camilla Damsceno
do Nascimento, Tânia Lúcia Franklin dos
Santos, Tânia Naves Nogueira Lôbo, Lohan
da Silva Portilho;26- Davi de Lima Sousa
Bezerra; 29- Josival Ferreira de Aguiar.
Casamento: 30- Mayara e José Ascendino.
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.

VIAGEM MISSIONÁRIA: Pr. Washington
Luiz está em viagem de férias, para um trabalho
missionário do Projeto Peru 20, dos dias 20/
08 a 02/09/14.

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

Um tempo de restauração para o povo de Deus

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 24/08 No Próximo Domingo, 31/08 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:

Daniel F. e Clesson.
Karina Mondianne.
Letícia.
Márcia e Rute,
Tânia e Alice.
Rejaine, Fabíola e André.
Queomides e Catarina.
Ricardo, Hélio e Mayara.
Angélica F. e Nadir.
Paulo Lôbo e Alessandro C.
Álisson.
Elias M. e Gléslia P.
José Carlos, Israel e
Jefhter.

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

25-Segunda
26-Terça
27-Quarta
28-Quinta
29-Sexta
30-Sábado
31-Domingo

Jó 12:1-15:35
Jó 16:1-19:29
Jó 20:1-22:30
Jó 23:1-27:23
Jó 28:1 - 30:31
Jó 31:1 - 33:33
Jó 34:1-36:33

I Coríntios 15:29-58
I Coríntios 16:1-24
II Coríntios 1:1-11
II Coríntios 1:12-2:11
II Coríntios 2:12-17
II Coríntios 3:1-18
II Coríntios 4:1-12

Salmo 39:1-13
Salmo 40:1-10
Salmo 40:11-17
Salmo 41:1-13
Salmo 42:1-11
Salmo 43:1-5
Salmo 44:1-8

Provérbios 21:30-31
Provérbios 22:1
Provérbios 22:2-4
Provérbios 22:5-6
Provérbios 22:7
Provérbios 22:8-9
Provérbios 22:10-12

“O Senhor o guiará constantemente; satisfará os seus desejos numa terra
ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos.  Você será como um jardim bem
regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam.  Seu povo reconstruirá as velhas
ruínas, e restaurará os alicerces antigos; você será chamado reparador de muros,
restaurador de ruas e moradias”. (Isaías 58:11,12)

O Senhor tem uma Palavra muito especial para a Igreja em Isaías 58.  Nesse
capítulo, o Deus Eterno expressa seu descontentamento com Israel, utilizando figuras
como ruínas e escombros para descrevê-lo.  Através de Isaías somos lembrados da
vocação que recebemos do Deus Altíssimo, por conta de sermos Povo Santo e alertados
para o perigo de nos afastarmos dos propósitos de Deus. Este tem sido um tempo da
Igreja reconhecer o quanto deixou a desejar na medida em que não vigiou e consentiu
em que a maioria dos cristãos fossem nominativos e estéreis, enquanto um quadro de
ruína se estabelecia no país.

Deus anuncia um tempo de restauração para Seu Povo – Em Deus, em Cristo,
é possível viver esse tempo. Há em Isaías 58 promessas gloriosas para o povo de
Deus. O Senhor garante que, tamanha será a carga de bênçãos sobre Seu Povo que
este se assemelhará a um jardim bem regado e a uma fonte cujas águas nunca faltam. 
O nosso adversário é especialista em plantar cardos, espinhos, ervas daninhas e joio.
Onde ele tem espaço para agir, a destruição chega e toda beleza e harmonia são
consumidas. Assim estão ainda muitas congregações pelo Brasil. Espiritualmente,
são terra seca, campos tomados por cardos. Mas o Senhor promete uma transformação
profunda: as ervas daninhas cederão lugar aos jardins bem cuidados e a sequidão
será tornada em abundantes águas.

Que este tempo de Deus se cumpra em nossas vidas!

          Texto Compilado:http://www.pregaapalavra.com.br/mensagens/37.htm 21/08/2014



Processional Instrumental

Saudações e Boas Vindas

Igreja em Ação Ministério de Comunicação

Prelúdio Instrumental

Canticos   “Quero Louvar-te” e “Teu Amor não Falha”

Momento de Oração

Consagração de Dízimos e Ofertas “Firme nas Pormessas  - 344 HCC”

Oração

Texto Bíblico II Crônicas 7:14

Mensagem Diácono Edson Ferreira da Silva

Hino Congregacional “Oferta de Amor”

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  “Reina em Mim”
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Naiara Farias
Leitura Bíblica  Jr 29:11; 30:17a; At 3:19; Is 61:7; II Co 5:17

Momento de Intercessão

Cânticos “Os que Confiam no Senhor”  “Quero Te Louvar”  e  “Essência de Louvor”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 04 a 07 anos)
Participação Musical Naiara Farias
Mensagem Pr. Rogério Moreira
Hino Congregacional “Vaso Novo”

Oração
Poslúdio Instrumental

“A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Firma os meus passos na tua
palavra”. (Salmos 119. 130, 133a)

1. Para que vivamos os princípios da Palavra de Deus.
2. Para que vivamos todas as provas sem desprezar, sem vacilar na fé.
3. Para que andemos com Cristo.

“Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo: a
nossa fé.” (I João 5.4)

DIRIGENTE:

JUVENTUDE:

MULHERES:

TODOS:

Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor; planos de
paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança.

Pois te restaurarei a saúde e te sararei as feridas, diz o Senhor. “Portanto”, arrependei-
vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que
venham os tempos de refrigério, da presença do Senhor,

Em lugar da vossa vergonha, haveis de ter dupla honra; e em lugar de opróbrio
exultareis na vossa porção; por isso na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua
alegria.

Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis
que tudo se fez novo.

1. Pela restauração da vida espiritual de cada crente.
2. Por uma inabalável demonstração de fé em Cristo, nos locais onde vivemos.
3. Por vidas salvas, quando damos o nosso testemunho pessoal.

Como Tu queres, Senhor amado
Tu és o oleiro E eu sou o vaso,
Quebra a minha vida E faze-a de novo,
Eu quero ser    (2x)
Um vaso novo.

Eu quero ser Senhor amado,
Como um vaso nas mãos do oleiro.
Quebra minha vida e faze-a de novo,
Eu quero ser   (2x)
Um vaso novo.

Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício.
Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em teu altar.

Pois, pra te adorar foi que eu nasci, cumpre em mim o Teu querer,
faze o que está em teu coração e que a cada dia, eu queira mais e mais

estar ao Teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor.

“ E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face e se
converter dos seus maus caminhos,  então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e

sararei a sua terra”.

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

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

2- 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.

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



“Reina em Mim”

“Os que Confiam no Senhor”

“Quero Te Louvar”

“Essência do Louvor”

“Vaso Novo”

“Quero Louvar-te”

“Teu Amor não Falha”

“Firme nas Promessas - 344 HCC”

“Oferta de Amor”

Noite - 19hManhã - 10h25min

1- Quero louvar-te, sempre mais e mais;
Quero louvar-te, sempre mais e mais;
Buscar o teu querer,
Tua graça conhecer,
Quero louvar-te.

 As aves do céu cantam para Ti,
As feras do campo refletem teu poder,
Quero cantar, quero levantar
As minhas mãos a Ti.

2- Quero amar-te, sempre mais e mais;
Quero amar-te, sempre mais e mais;
Buscar o teu querer,
Tua graça conhecer,
Quero amar-te.

3- Quero servir-te, sempre mais e mais;
Quero servir-te, sempre mais e mais;
Buscar o teu querer,
Tua graça conhecer,
Quero servir-te.

Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar.
Teu amor não falha.
Mesmo sem merecer Tua graça se derrama sobre mim.
Teu amor não falha.

Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda.
Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã.
Se o mar se enfurecer eu não tenho o que temer
Porque eu sei que me amas, Teu amor não falha.

Se o vento é forte e profundo o mar
Tua presença vem amparar.
Teu amor não falha.

Difícil era o caminhar
nunca pensei que eu fosse alcançar.
Mas Teu amor não falha e nunca falhará !

Tu fazes que tudo coopere para o meu bem.

Venho, Senhor, minha vida oferecer
como oferta de amor e sacrifício.
Quero minha vida a Ti entregar
como oferta viva em teu altar.

Pois, pra te adorar foi que eu nasci,
cumpre em mim o Teu querer,
faze o que está em teu coração
e que a cada dia, eu queira mais e mais
estar ao Teu lado, estar ao teu lado,
estar ao teu lado, Senhor.

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

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

2- 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.

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

Sobre o meu pensar, tudo que eu falar
Faz-me refletir a beleza que há em Ti.
Tu és para mim mais que tudo aqui.
Vem reinar em mim, Senhor.

Sobre toda a terra Tu és o Rei.
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol.
Uma coisa só meu desejo é:
vem reinar em mim, Senhor.

Reina em mim com Teu poder.
Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus.
Tu és o Senhor de tudo o que sou.
Vem reinar em mim, Senhor.

Os que confiam no Senhor,
são como montes de Sião,
que não se abalam,
mas permanecem para sempre.
Pois como em volta de Jerusalém
estão os montes assim
o Senhor em volta do seu povo.

Autoridade e poder,
domínio em suas mãos,
pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.
Calem-se diante d’Ele a terra,
dobrem-se os joelhos, ergam-se as mãos,
pois o Senhor é Deus,
O Senhor é Rei dos povos.

Mesmo imperfeito como sou quero abrir meu coração
e te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor.

Mesmo sabendo quem eu sou cuidas de mim com o teu amor.
Com tua paz enches meu ser, com teu perdão renova-me.

Sei que tu estás aqui;  há uma expressão de amor.
Sinto tua presença em mim. Quero te louvar.

Não sei explicar teu grandioso amor, Tu mereces mais.
Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu, minha vida dou.

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.

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.

Como Tu queres, Senhor amado
Tu és o oleiro E eu sou o vaso,
Quebra a minha vida E faze-a de novo,
Eu quero ser    (2x)
Um vaso novo.

Eu quero ser Senhor amado,
Como um vaso nas mãos do oleiro.
Quebra minha vida e faze-a de novo,
Eu quero ser   (2x)
Um vaso novo.


