Informativo
ANIVERSARIANTES: 05-Gabriel Mondianne
Oliveira Gomes;07- Eunice Gadelha de Sousa,
Maria Nilce de Lima Rodrigues; 08- Josmari
Duarte G. da Silva; 08 - Daniel Ferreira de Lima;
10- Henrique Pessoa Medeiros; 11- Mikaella
de Sousa Nascimento. 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.”
ATENÇÃO GAROTADA: você que tem de 6
a 12 anos, não pode perder a programação do
dia das crianças que ocorrerá nos dias 17,18 e
19/10 aqui em nossa igreja. No dia 17 teremos
o Acampadentro.Investimento:R$15,00.
Maiores informações procurar as irmãs Elaine
e Andréia.
DIA DE CONVIVÊNCIA: o nosso dia de
convivência será no dia 25/10 na Chácara
AcampaIDS no Núcleo Rural PIPIRIPAU Planaltina/DF. Reserve essa data e participe
conosco dessa comunhão.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

POSSE MINISTRO DE MÚSICA: no
dia 11/10 sábado, às 19h30, será o culto
de posse do Ministro de Música Renan
Hart.
ESCALA DE MÚSICA: a escala de
música do mês de outubro está no mural
de avisos da PIBS e você também recebeu
por e-mail. Se você não puder participar
no dia escalado por favor comunique ao
MM Renan Hart para que possamos fazer
as alterações.

Leitura Bíblica da Semana
Jeremias 4:19-6:14
Jeremias 6:15-8:7
Jeremias 8:8-9:26
Jeremias 10:1-11:23
Jeremias 12:1-14:10
Jeremias 14:11-16:15
Jeremias 16:16-18:23

Colossenses 1:21-2:7
Colossenses 2:8-23
Colossenses 3:1-17
Colossenses 3:18-4:18
I Tessalonicenses 1:1-2:9
I Tessalonicenses 2:10-3:13
I Tessalonicenses 4:1-5:3

Salmo 77:1-20
Salmo 78:1-31
Salmo 78:32-55
Salmo 78:56-72
Salmo 79:1-13
Salmo 80:1-19
Salmo 81:1-16

Provérbios 24:23-25
Provérbios 24:26
Provérbios 24:27
Provérbios 24:28-29
Provérbios 24:30-34
Provérbios 25:1-5
Provérbios 25:6-7

Escala de Serviços
Neste Domingo, 05/10
¨Assessoria Culto: Daniel F. e Clesson.
¨Assessoria EBD: Edina Gadelha.
¨Berçário 1:
Dinalva.
¨Culto Infantil 4 a 7:Não haverá aula.

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

ENSAIO: ensaio para a Posse do Ministro de Música Renan Hart. Segunda dia
06/10 às 20h e quarta-feira 08/10 após o
culto de oração.

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!

06-Segunda
07-Terça
08-Quarta
09-Quinta
10-Sexta
11-Sábado
12-Domingo

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

CORO MASCULINO: o ensaio de hoje
foi transferido para terça-feira, dia 07/10,
às 20h, trazer as 2 partituras.

No Próximo Domingo, 12/10
Jefferson G. e Caio Guedes.
Andreia Santos.
Robertina.

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.

¨Culto Infantil 1 a 3: André, Fabíola, Mariana e Emília. Rejaine, Viviane e Barbara.
¨Diáconos:
Valdivino e Eufrosina.
Izaque e Raimunda.
¨Informática:
Valdivino, Hélio e Ricardo.
Mayara, Joseane e Norton.
¨Introdução:
Elias Monteiro e Olinda M.
Peterson G. e Telma Guedes.
EXPEDIENTE
¨Motoristas:
Samuel M. e Nelson Santos.
Israel B. e Alessandro C.
• Audiências: a combinar com o Pastor.
¨Operador de Áudio: Álisson.
Jônatas.
• Secretaria (horário comercial)
¨Recepção:
Ana Freitas e Paulo José.
Valmi e Silvio Queiroz.
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
¨Segurança:
Alessandro, Ismeraldo e
Paulo Lôbo, Adalberto C.,
E-mail: pibsobradinho@gmail.com
Marivan.
Antonio C. e Francisco Chagas.
Site: www.pibsobradinho.org.br

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.
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 EDITORIAL
Desfrutando da Adoração

O documento Batista denominado “Princípios Batistas” define que o “Culto a
Deus, pessoal ou coletivo, é a expressão mais elevada da fé e devoção cristã. (...) O
culto não é mera forma e ritual, mas uma experiência com o Deus vivo, através da
meditação e da entrega pessoal.”
Temos que entender a importância da Adoração Pessoal pois costumamos dar
mais ênfase à Adoração Comunitária. Talvez durante a semana não tenhamos tido
momentos de Adoração Pessoal a Deus. O Apóstolo Paulo na carta ao povo de Éfeso
no capítulo 5 escreve que devemos deixar-nos “encher pelo Espírito” (18b) e ainda nos
ensina no próximo versículo dizendo que deve ser “com salmos, hinos e cânticos
espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor” (19). A forma que temos de nos
alimentar e encher-nos do Espírito é tendo intimidade com Deus, é tendo momentos de
encontro com Ele durante todo o nosso dia. A carta de Tiago diz: “Chegai-vos a Deus,
e Ele se chegará a vós” (Tg 4:8). Nós precisamos buscar a Deus em todos os momentos
dos nossos dias e não só na Adoração Comunitária. Como podemos dizer que
conhecemos a Deus e que O adoramos se não permitimos que Ele faça parte do nosso
dia-a-dia?
A adoração deve começar antes mesmo de chegarmos perto do templo e a
adoração não pode terminar quando os últimos acordes são tocados ao final de uma
Adoração Comunitária. A busca ao Senhor não deve ser feita somente em nossos
cultos dominicais.
Quando Jesus fala que devemos adorar em “Espírito e em verdade”,
aprendemos que devemos adorar a Deus com profunda intimidade e sinceridade,
confiando a Ele todos os anseios do nosso coração. No antigo testamento só era
possível aproximar-se de Deus de maneira limitada por meio de cerimônias do templo.
Agora, na nova aliança, nós cristãos temos o privilégio de poder entrar diretamente na
presença de Deus. Isso é algo maravilhoso! “Portanto, irmãos, temos plena confiança
para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus” (Hebreus 10:19 - NVI). Já que
temos essa grande oportunidade de estarmos na presença do próprio Deus, o autor de
Hebreus nos encoraja: “aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena
convicção de fé” (Hebreus 10:22 - NVI).
Procuremos investir mais tempo diante do nosso Aba Pai!
Bom domingo!
MM Renan Guedes Hart
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Sobradinho, 05 de outubro de 2014.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min

Processional
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação
Prelúdio

Instrumental

Ministério de Comunicação
Instrumental

“Eu te exaltarei, ó Deus, rei Meu; e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te
bendirei, e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e mui digno de ser
louvado; e a sua grandeza é insondável.”(Salmos 145:1-3)

Cânticos
Momento de Oração

“Grande Senhor” e “Rendido Estou”

Crônicas 16:23

“Cantai ao Senhor em toda a terra; proclamai de dia em dia a sua salvação.”

Dedicação de dízimos e Ofertas

“Cantarei ao Meu Salvador - 66 HCC”

1- Mais do que tesouros é Cristo, meu bom Mestre;
Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã.
Ele é o Rei da glória e no meu coração
contente vou cantando com muita gratidão.
Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia,
pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria.
Cantarei ao meu Salvador, cantarei, sim, noite e dia.
Aleluia! Aleluia! Feliz sempre cantarei.
2- Cristo libertou-me da pena do pecado,
e agora alegre eu canto, pois para o céu irei.
Ele me dá forças, ele é meu protetor;
dou sempre glória a ele, meu Mestre e meu Senhor.
3- Anjos não conhecem a linda melodia,
pois só mortais a entoam, os salvos por Jesus.
Livre, perdoado por Cristo e seu amor,
vitorioso eu vivo cantando em seu louvor.

Oração
Mensagem
“Permanecendo fiéis na adoração”
MM. Renan Hart Guedes
Hino Congregacional
“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.
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.
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

Processional
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação
Prelúdio

Instrumental
Ministério de Comunicação
Instrumental

“Compassivo e misericordioso é o Senhor; tardio em irar-se e grande em benignidade. Como um
pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem.”
(Salmos 103: 8,13)

Oração de Intercessão pelo culto
Cânticos

1. Pelas eleições do Brasil.
2. Por um pastor de Jovens.
3. Pela nova etapa do Ministério de Música da PIBS.

Leitura Bíblica

Noite - 19h

Instrumental

Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser,
no fluir da graça que encontrei em Ti.
Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim
podem ser vencidas no poder do Teu amor.

“Poder do Teu Amor”
Face a face quero ver-te, meu Senhor
e conhecer o Amor que habita em mim.
Vem renovar minha mente em Teu querer,
meus dias viverei no poder do Teu amor.

Junto a Ti, Teu amor me envolve. Atrai-me para ao Teu lado estar.
Espero em Ti e subo como águia, nas asas do Espírito contigo voarei,
no poder do Teu amor.

Oração
Participação Musical
Momento de Intercessão

Visitantes, Bens e Vidas
Marília Cardoso

1. Pelos políticos eleitos no Brasil.
2. Pelo Projeto Gabu.
3. Pela salvação de vidas, por Cristo.

Cânticos
“Grande Senhor” “Tu és Santo” e “Amor Maior”
Participação Musical
Marília Cardoso
Leitura Bíblica
Lucas 15:11-24
Mensagem
“Filho Pródigo”
Pr. Washington Luiz da Silva
Hino Congregacional
“Cristo Me Amou - 462 HCC”
1. Eu, perdido pecador,
longe do meu Jesus,
já me achava sem vigor,
a perecer sem luz;
meu estado Cristo viu,
e me estendeu a mão
e salvar-me conseguiu
da perdição.

2. Minha vida, todo o ser
quero lhe consagrar.
A seu lado vou viver,
o seu amor cantar
e a mensagem transmitir
aos que perdidos são.
Vou ao meu Senhor servir
com gratidão.

Cristo me amou e me livrou.
O seu imenso amor me transformou.
Por seu poder e seu querer,
Cristo, meu Salvador, me libertou.

Oração
Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h
“Poder do Teu Amor”

“Grande Senhor”
Das alturas do céu, do profundo do mar,
Dos limites da terra, louvamos-te.
Com todo coração, todo povo e nação.
Todos num só clamor, louvando o Senhor.
Por toda eternidade Tu serás coroado com louvor.
Teu nome é exaltado sempre magnificado com louvor.
Grande Senhor.

Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser,
no fluir da graça que encontrei em Ti.
Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim
podem ser vencidas no poder do Teu amor.

Face a face quero ver-te, meu Senhor
e conhecer o Amor que habita em mim.
Vem renovar minha mente em Teu querer,
meus dias viverei no poder do Teu amor.

Junto a Ti, Teu amor me envolve. Atrai-me para ao Teu lado estar.
Espero em Ti e subo como águia, nas asas do Espírito contigo voarei,
no poder do Teu amor.

“Grande Senhor”

Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu O louvarei.
Ele é exaltado, pra sempre, exaltado, seu nome louvarei.
Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.

Das alturas do céu, do profundo do mar,
Dos limites da terra, louvamos-te.

Terra e céu, glorifiquem seu santo nome.
Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus.

Com todo coração, todo povo e nação.
Todos num só clamor, louvando o Senhor.

Por toda eternidade Tu serás coroado com louvor.
Teu nome é exaltado sempre magnificado com louvor.
Grande Senhor.

Por toda eternidade Tu serás coroado com louvor.
Teu nome é exaltado sempre magnificado com louvor.
Grande Senhor.

“Rendido Estou”
Toma-me, rendido estou,
aos pés da cruz, me encontrei.
O que tenho, Te entrego, ó Deus.

Meus momentos e os dias meus,
meu respirar e meu viver
que sejam todos, pra Ti, ó Deus.

Vem limpar as minhas mãos,
purificar meu coração.
Que eu ande em tudo que Tu tens pra mim.

Minha vida dou, a Ti, Senhor,
Rendido a Ti estou.
E pra sempre cantarei,
"Faz em mim o Teu querer."

Uo o o o Eis me aqui, rendido estou.
Uo o o o Eu sou Teu e Tu és meu., Jesus...

Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu O louvarei.
Ele é exaltado, pra sempre, exaltado, seu nome louvarei.
Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
Terra e céu, glorifiquem seu santo nome.
Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus.
Por toda eternidade Tu serás coroado com louvor.
Teu nome é exaltado sempre magnificado com louvor.
Grande Senhor.

“Tu és Santo”

“Cantarei ao Meu Salvador - 66 HCC”

1- Mais do que tesouros é Cristo, meu bom Mestre;
Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã.
Ele é o Rei da glória e no meu coração
contente vou cantando com muita gratidão.
Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia,
pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria.
Cantarei ao meu Salvador, cantarei, sim, noite e dia.
Aleluia! Aleluia! Feliz sempre cantarei.
2- Cristo libertou-me da pena do pecado,
e agora alegre eu canto, pois para o céu irei.
Ele me dá forças, ele é meu protetor;
dou sempre glória a ele, meu Mestre e meu Senhor.
3- Anjos não conhecem a linda melodia,
pois só mortais a entoam, os salvos por Jesus.
Livre, perdoado por Cristo e seu amor,
vitorioso eu vivo cantando em seu louvor.

Tu és Santo, (Tu és Santo). Poderoso, (Poderoso). Tu és digno, (Tu és digno).
De adoração, (De adoração). Eu te sigo, (Eu te sigo). Eu te louvo, (Eu te louvo).
Para sempre, (Para sempre). Te amarei, (Te amarei).
Eu canto e louvo (Tu és o Senhor, tu és Rei dos reis).
Ao Rei que é digno. (Ele é o pai de amor poderoso Deus).
Eu canto e adoro, (És Emanuel, És o Grande Eu Sou).
Diante dele eu me prosto (Ele é o cordeiro que me salvou).
E eu canto e louvo. (Ele vivo está, Ele ressurgiu).
Ao Rei que é digno. (Sempre reinará, Ele sempre existiu).
Eu canto e adoro. (Ele é o alfa e ômega o inicio e o fim). Diante dele eu me prosto.
Salvador e Messias, amigo pra mim. Principe da paz, só por Ele eu vivierei.

“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)

