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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 - OUTUBRO 2014
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DIA DE CONVIVÊNCIA: dia 25/10
estaremos juntos em comunhão, com um
delicioso churrasco. Endereço: AcampaIDS
Núcleo Rural Pipiripau em Planaltina - DF.
Valores: 0 a 5 anos- Gratuito, de 6 a 10
anos - R$ 8,00, a partir de 11 anos - R$
15,00. Faça sua inscrição ainda hoje com a
equipe da comunhão.

REUNIÃO DO CPC: o Pr. Washington
Luiz convoca os membros do Conselho
para a reunião plenária dia 23/10, às 20h,
no 3º piso.

ÁGAPE DE NATAL: o Ministério da Co-
munhão informa que o Ágape de Natal ocor-
rerá no dia 20/12/14. Pede aos irmãos que
priorizem essa data e não marquem even-
tos pessoais.

ANIVERSARIANTES: 19- Magali de Souza
Rufino Calado, Terezinha Monteiro Martins.
20- Maria José Duarte Gonçalves, Márcio
Henrique Muniz B. Júnior; 21- Bruno de
Souza Nascimento; 22- Gabriel Perez Muniz
Barbosa; 24- Zoraine Freitas Brito Oliveira,
Dinamara Silva Costa Moreira; 26- Elaine dos
Santos Lima, Luciana de Oliveira Pinto, Maria
Alves de Oliveira. Aniversário de Casamento:
22- Cleuza e Sanderley.  Parabéns!

DÍZIMO: louvamos a Deus pela provisão
para o sustento do trabalho e pela fiel
participação dos irmãos em cumprirem a
palavra: “Trazei todos os dízimos à casa do
tesouro.”

CULTO ADM: ocorrerá no próximo domingo
dia 26/09, às 10h25, a sessão da igreja.

O brilho nos olhos de uma criança

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 19/10 No Próximo Domingo, 26/10 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.

¨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.
Karina Mondianne.
Letícia.
Karina e Ana Elisa,
Caroline.
Rejaine, Madalena e Mariana.
Queomides e Catarina.
Camylla, Norton e Cláudio.
Valdivino M. e Valdinar.
Paulo Lôbo e Alex Pinheiro.
Álisson.
Josi Sobral e Welida.
Deraldo, Elias M.,
Alex Maracaipe e Rafael H.

Sinval  e Alex Pinheiro.
Maristela.
Neuzanira.
Não haverá culto infantil.

Fernanda, Débora e Fabíola.
Adalberto e Norma Maria.
Valdivino, Daniel e Camylla.
Magali C. e Moacir Santos.
Queomides e Elias Vicente.
Jônatas.
Olinda M. e Tania Souza.
Sebastião Jr., Elias Vital e
Marcelo Medeiros.

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

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 33:1-34:22
Jeremias 35:1-36:32
Jeremias 37:1-38:28
Jeremias 39:1-41:18
Jeremias 42:1-44:23
Jeremias 44:24-47:7
Jeremias 48:1-49:22

20-Segunda
21-Terça
22-Quarta
23-Quinta
24-Sexta
25-Sábado
26-Domingo

I Timóteo 4:1-16
I Timóteo 5:1-25
1Timóteo 6:1-21
2Timóteo 1:1-18
2Timóteo 2:1-21
2Timóteo 2:22-3:17
2Timóteo 4:1-22

Salmo 89:1-13
Salmo 89:14-37
Salmo 89:38-52
Salmo 90:1-91:16
Salmo 92:1-93:5
Salmo 94:1-23
Salmo 95:1-96:13

Provérbios  25:23-24
Provérbios  25:25-27
Provérbios  25:28
Provérbios  26:1-2
Provérbios  26:3-5
Provérbios 26:6-8
Provérbios 26:9-12

Poucas coisas no mundo se assemelham ao brilho nos olhos de uma criança.  Esse brilho
vem sempre acompanhado de um sorriso espontâneo e maroto. Chego a pensar que seria possível
medir a qualidade de vida e o bem estar na infância  por esses dois parâmetros: brilho nos olhos e
sorrisos. O brilho nos olhos e os sorrisos infantis acontecem por causa de coisas simples, que não
custam muito e que não despendem muito tempo: um cafuné, o aconchego de um abraço, um
trejeito engraçado, um evento que surpreende, um desafio promissor, a conquista de uma meta seja
de que tamanho for, um elogio de reconhecimento, uma atividade prazerosa, um prato com comida
gostosa! Tudo isso deveria ser dieta obrigatória para toda a criança do mundo.

Como entendem de gente, esses pequeninos! Quem nunca foi contagiado por seus
“gritinhos de alegria” que fazem a gente voltar a ser criança e ficar repetindo, repetindo, repetindo
o mesmo comportamento somente para ouví-los gargalhar mais uma vez!? Quem nunca se
sensibilizou com sua ingenuidade na hora de explicar fenômenos complexos do funcionamento do
mundo e em como encontram maneiras interessantes para entender as contradições da vida? Não
foi à toa que Jesus disse que deveríamos ser como crianças:  sinceros, crédulos, dependentes,
puros, humildes, prontos para aprender. As crianças são sementes do amanhã, mas também uma
expressão da graça de Deus para com a humanidade: são como herança para seus pais e modelos de
conduta para adultos. Com elas renasce a vida.

No entanto, nada é mais desolador do que ver crianças famintas a recolherem no lixo o
pão de cada dia; vitimizadas pelas guerras e pobreza; de olhar cabisbaixo provocado pela negligência,
abuso e abandono. Marcadas de tristeza, dor e sofrimento. Aborrecidas e rebeldes por falta de
educação adequada. Essa infância desprovida de amor e pertencimento deve ser nosso alvo - a
religião perfeita é aquela que cuida de órfãos (e viúvas), mesmo que esses órfãos tenham pais
vivos!

Como Igreja do Senhor Jesus, devemos estar atentos para levar as crianças a Jesus, não
as impedindo, com nosso jeito adulto de ser, de entrarem no Reino de Deus. Que sejamos cuidadores
zelosos da infância, preservando e favorecendo o brilho nos olhos daquelas crianças que nos
rodeiam, quiçá pudessem ser as do mundo inteiro!

Jane Farias Chagas Ferreira



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

Oração de Intercessão pelo culto
Cânticos  “Um só Rebanho - 574 HCC”
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Coro Jovem
Momento Missionário Equipe CLICK
Leitura Bíblica Romanos 5: 1-5

Momento de Intercessão

Cânticos “Cantarei Teu Amor”  “Quebrantado”  e “Mais que uma Voz”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil                (Crianças de 04 a 07 anos)
Participação Musical Coro Jovem
Recitativo Bíblico Mateus 6:24

Mensagem         “A quem você deve servir?”  Pr. Washington Luiz da Silva
Hino Congregacional “Se Sofrimentos eu Causei, Senhor  - 280 HCC”
Oração
Poslúdio Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19hManhã - 10h25min

Processional Instrumental

Saudações e Boas Vindas

Igreja em Ação Ministério de Comunicação

Prelúdio Instrumental

Apresentação da Equipe CLICK

Cânticos “Trá - lá lá lá lá Aleluia”

“Na Casa do Senhor” e

“Jesus é minha Rocha”

Leitura Bíblica João 15:9

Oração

Teatro Meu Verdadeiro Herói - pré ensino

Ensino Pr. Maurício Alves da Silva Junior

Hino Congregacional “A Cada Momento”

Oração

Poslúdio Instrumental

A cada momento, andando na presença de Jesus. (2x)
Ao sentar, ao levantar, ao dormir e ao despertar,   (2x).

e andando pelo caminho, (2x)
Ah ! ah ! ah ! Aleluia, Ah !

ah ! ah ! glória a Deus,
Ah ! ah ! ah ! Aleluia, Ah !

 ah ! ah ! glória a Deus.

Jesus é minha rocha que rolou minha tristeza pra longe.
Bap thúba Bap thubá. ( bis )

A Ele me entregurei a Ele confiarei.
Rarará Rereré Rororó.

“Como o Pai me amou eu também vos amei, permanecei no meu amor.”

“Nenhum servo pode servir dois senhores; porque ou há de odiar a um e amar ao outro, o há de
dedicar-se a um e desprezar o outro...” (Lucas 16.13)

 1. Pela firmeza de servirmos exclusivamente ao Senhor.
 2. Pelo discernimento que nos ajude a identificar os desvios sutis do caminho do Senhor.
 3. Pela convicção de nossa fé em Cristo Jesus.

Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus
Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos
firmes;

E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos
gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança;

A perseverança, um caráter aprovado; e o caráter aprovado, esperança.

A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações,
por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu.

DIRIGENTE:

TODOS:

MULHERES:

HOMENS:

“Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se
devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas.”

Meus problemas esqueci, quando eu entrei aqui e senti sua presença no meu coração.
Minha vida transformou, minha fé se renovou, diferente agora sei que sou. ( bis )

Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor e sentimos sua presença aqui e eu sou adorador
instrumento de louvor, servo teu um grande vencedor.

Lelelelele Lalá ....



“Um só Rebanho - 574 HCC”

“Cantarei Teu Amor”

“Quebrantado”

“Mais que uma Voz”

“Se Sofrimentos eu Causei, Senhor - 280 HCC”

Noite - 19h
“Trá-lá lá lá lá Aleluia”

“Na Casa do Senhor”

“Jesus é minha Rocha”

“A Cada Momento”

Manhã - 10h25min

Meus problemas esqueci, quando eu entrei aqui e senti sua presença no meu coração.
Minha vida transformou, minha fé se renovou, diferente agora sei que sou. ( bis )

Te louvamos o Senhor pelo seu imenso amor e sentimos sua presença aqui e eu sou
adorador instrumento de louvor, servo teu um grande vencedor.

Lelelelele Lalá ....

Tra- lá lá lá lá leluia, Tra- lá lá lá lá leluiá.
Tra- lá lá lá lá leluia, Tra- lá lá lá lá leluiá.

 Aperte  a mão do amigo mais perto.
Aperte a mão pra cantar lalá e cante  ( bis )

Tra- lá lá lá lá leluia, Tra- lá lá lá lá leluiá.
Tra- lá lá lá lá leluia, Tra- lá lá lá lá leluiá.

Dê um abraço no amigo mais perto.
Dê um abraço pra cantar lalá e cante

Tra- lá lá lá lá leluia, Tra- lá lá lá lá leluiá.
Tra- lá lá lá lá leluia, Tra- lá lá lá lá leluiá.

Pega no joelho do amigo mais perto.
Pega no joelho pra cantar lalá e cante

Tra- lá lá lá lá leluia, Tra- lá lá lá lá leluiá.
Tra- lá lá lá lá leluia, Tra- lá lá lá lá leluiá.

Faz uma cosquinha no amigo mais perto,
Faz uma cosquinha pra cantar lalá e cante
Tra- lá lá lá lá leluia, Tra- lá lá lá lá leluiá.
Tra- lá lá lá lá leluia, Tra- lá lá lá lá leluiá.

A cada momento, andando na presença de Jesus. (2x)
Ao sentar, ao levantar, ao dormir e ao despertar,   (2x).

e andando pelo caminho, (2x)
Ah ! ah ! ah ! Aleluia, Ah ! ah ! ah ! glória a Deus,
Ah ! ah ! ah ! Aleluia, Ah ! ah ! ah ! glória a Deus.

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.

Dos montes corre para o mar Teu rio de amor por mim.
Eu abrirei meu coração deixando a tua cura entrar.
Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos.
O Teu amor me alcança e me faz louvar-Te.

Cantarei Teu amor pra sempre! (4x)
Meu coração exulta, de alegria eu canto.
Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a Tua alegria.

Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou.
Do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar.
O meu Salvador na cruz mostrou
o amor do Pai, o Justo Deus.

Pela cruz me chamou.
Gentilmente me atraiu
e eu, sem palavras, me aproximo,
quebrantado por seu amor.

Imerecida vida, de graça recebi.
Por sua cruz da morte me livrou.
Trouxe-me a vida.  Eu estava condenado,
mas agora pela cruz eu fui reconciliado.

Impressionante é o seu amor.
Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel.

Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer,
pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser.

 Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida.
Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor,

minha vida é pra teu louvor.
Meu Deus, meu Senhor, Minha vida é pra teu louvor.

1- Se sofrimentos eu causei, Senhor;
Se o meu exemplo fez alguém cair;
se em teus caminhos eu não quis andar,
perdão, Senhor!

2- Se vão e fútil foi o meu falar;
se a meu irmão não demonstrei amor;
se ao sofredor não estendi a mão,
perdão, Senhor!

3- Se indiferente foi o meu viver;
tranqüilo, calmo, sem lutar por Ti,
devendo estar mui firme no labor,
perdão, Senhor!

4- Escuta, ó Deus, a minha petição,
e vem livrar-me de incertezas mil.
Transforma este pobre pecador.
Amém, Senhor!

Jesus é minha rocha que rolou minha tristeza pra longe.
Bap thúba Bap thubá. ( bis )

A Ele me entregurei a Ele confiarei.
Rarará Rereré Rororó.


