
Sobradinho, 12 de outubro de 2014.

 EDITORIAL
B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXIII - Nº40

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

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

0 %
100 %

do orçado

Informativo

01 a 05/10

15%  rea l i za d o

CORO FEMININO: hoje às 15h, ensaio
geral, visando apresentação hoje à
noite.Trazer as partituras, Meu  Refúgio e
Humana Vox 2.

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.

VIAGEM PR. WASHINGTON: na
próxima semana, dos dias 13 a 17, o Pr.
Washington Luiz, participa do Congresso
de Pastores e Líderes da FIEL, em Águas de
Lindóia-SP.

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.

ANIVERSARIANTES: 12 - Rita Gabriel dos
Anjos de Oliveira; 13- Cícera Miranda dos
Santos; 14- Maria Eduarda M. Bulhões do
Nascimento; 15- Nadir Monteiro de Oliveira
Vieira; 17- Luciene Ângela do Rego Negreiros;
18- Reinaldo Fonseca dos Santos, Andressa
Weizmann Farias Ferreira, Larissa Farias
Ferreira Maracaipe, José Luciano Zeferino.
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.

Alcançando nossas crianças através
da música

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 12/10 No Próximo Domingo, 19/10 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.

Jefferson G. e Caio Guedes.
Andreia Santos.
Robertina.
Tania F e Alessandra,
Elisa e Maria Clara
Rejaine, Viviane e Barbara.
Izaque e Raimunda.
Mayara, Joseane e Norton.
Peterson G. e Telma Guedes.
Israel B. e Alessandro C.
Jônatas.
Valmi e Silvio Queiroz.
Paulo Lôbo, Adalberto C.,
Antonio C. e Francisco Chagas.

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 19:1-21:14
Jeremias 22:1-23:20
Jeremias 23:21-25:38
Jeremias 26:1-27:22
Jeremias 28:1-29:32
Jeremias 30:1-31:26
Jeremias 31:27-32:44

13-Segunda
14-Terça
15-Quarta
16-Quinta
17-Sexta
18-Sábado
19-Domingo

I Tessalonicenses 5:4-28
II Tessalonicenses 1:1-12
II Tessalonicenses 2:1-17
II Tessalonicenses 3:1-18
I Timóteo 1:1-20
I Timóteo 2:1-15
I Timóteo 3:1-16

Salmo 82:1-8
Salmo 83:1-18
Salmo 84:1-12
Salmo 85:1-13
Salmo 86:1-17
Salmo 87:1-7
Salmo 88:1-18

Provérbios  25:8-10
Provérbios  25:11-14
Provérbios  25:15
Provérbios  25:16
Provérbios  25:17
Provérbios 25:18-19
Provérbios  25:20-22

“Deixai que as crianças venham a mim e não as impeçais,
porque o reino de Deus é dos que são como estas.” (Lucas 18.15-16)

Há alguns anos ao fazer uma pesquisa com membros de igrejas descobriu-se
que vários irmãos haviam se convertido na infância. A pesquisa divulgada pela APEC
(Aliança pró evangelização das crianças) dizia sobre a “Idade que as pessoas mais se
convertem: 1% antes dos 4 anos, 85% entre 4 e 14 anos, 10% entre 15 e 40 anos e 4%
após os 30 anos. Temos a responsabilidade como igreja de investir na evangelização
de nossas crianças.

Um dos programas do Ministério de Música para o ano de 2015 é o projeto de
Musicalização Infantil, que tem como meta alcançar as crianças da PIBS e de nossa
comunidade, dando a elas a oportunidade de estudarem música a um preço simbólico.
Tendo como objetivo principal a evangelização, preparando cada criança para ser um
futuro músico da nossa igreja. O projeto contempla aulas de flauta-doce, percepção
musical, bandinha rítmica e Coro Infanto-Juvenil e Coro de Juniores. Despertando os
talentos musicais, descobrindo novos valores e envolvendo-os no Ministério de
Música, envolvendo também a igreja com a comunidade.

Queremos alcançar nesse primeiro momento pelo menos 50 crianças e trabalhar
para que até o final de 2015 metade do grupo tenha Jesus como Salvador e Senhor,
cumprindo assim o nosso objetivo como Ministério de Música da PIBS conduzindo
cada membro e/ou participante ao exato entendimento do que é Adoração, para que
como igreja adoremos a Deus “em espírito e em verdade” através da música e demais
artes.

Quero te convidar a fazer parte: ORANDO pelo projeto, equipe e crianças;
APOIANDO, sendo parte da equipe; INVESTINDO em uma criança.

“Uma criança de cinco anos, se devidamente instruída, pode verdadeiramente
crer e ser regenerada, tanto quanto qualquer adulto”. (Wess Stafford)

Bom domingo!
MM Renan Guedes Hart



ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

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

Oração de Intercessão pelo culto
Cânticos  “Mais de Cristo - 364 HCC”
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Coro Feminino
Leitura Bíblica Isaías 26:9

Momento de Intercessão

Cânticos “Senhor, Te Quero”  “Diante da Cruz”  e “Bem Mais que Tudo”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 04 a 07 anos)
Participação Musical Coro Feminino
Recitativo Bíblico Lucas 18:15-16

Mensagem                   “Deixai Vir a Mim”  Pr. Washington Luiz da Silva
Hino Congregacional “Graça de Deus, Infinito Amor - 291 HCC”

Oração
Poslúdio Instrumental

Manhã - 10h25min
Processional Instrumental

Saudações e Boas Vindas

Igreja em Ação Ministério de Comunicação

Prelúdio Instrumental

Oração Joel Martins Santos

Participação Musical Coro Infantil (Maternal e bercário)

Cânticos “Se eu Fosse um Elefante” e “A Alegria está no Coração”

Momento de Oração

Participação Musical Mensageiras do Rei

Dedicação de dízimos e Ofertas “Poderoso, Maravilhoso é Deus”

Oração

Participação Musical Mensageiras do Rei

Mensagem Pr. José Wellington Ricardo do Nascimento

Hino Congregacional “Jesus e as Crianças - 542 CC”

Oração

Poslúdio Instrumental

1. Pelas crianças que não têm um lar.
2. Pela salvação das crianças no mundo.
3. Para que Deus nos encha de sabedoria para educarmos nossas crianças.

“Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.”
 (Efésios 4.15)

1. Pelas famílias da PIBS.
2. Pela salvação das crianças.
3. Pelo ministério infantil da PIBS.

“Traziam-lhe também as crianças, para que as tocasse; mas os discípulos, vendo isso, os
repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para si, disse: Deixai vir a mim as crianças, e não as

impeçais, porque de tais é o reino de Deus.”

“Minha alma te deseja durante a noite; sim, o meu espírito, dentro de mim, te busca ansiosamen-
te; porque os moradores do mundo aprendem justiça, quando os teus juízos estão na terra.”

“Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Cultuai o Senhor com alegria e
apresentai-vos a ele com cântico.  Sabei que o Senhor é Deus! Foi ele quem nos fez, e dele somos;

somos seu povo e rebanho que ele pastoreia.” (Salmos 100:1-3)

1. Graça de Deus, Infinito Amor
Graça de Deus, infinito amor,
graça maior que todo o meu mal!
Lá no Calvário, meu Salvador
prova me deu desse amor real.

Graça, graça,
fonte de paz, de perdão e amor!
Graça, graça,
graça de Deus para o pecador!

3. Graça insondável é dom de Deus
a quem em Cristo somente crê.
Se tu desejas chegar aos céus,
em Jesus Cristo põe tua fé.

2. Todas as manchas do meu pecar
não poderei jamais esconder;
pode Jesus me purificar
e como a neve me embranquecer.

1- Cristo tem  amor por  mim,
     Com certeza creio assim:
     Por amor de mim morreu,
     Vivo está por mim no céu.

Ama os meninos, ama as meninas,
Ama os meninos, Jesus, o Salvador.

2-Sim, Jesus me tem amor,
    Pois se fez meu Salvador;
    Hoje ainda tem prazer
    De crianças receber.



“Mais de Cristo - 364 HCC”

“Senhor, Te Quero”

“Diante da Cruz”

“Bem Mais que Tudo”

“Graça de Deus, Infinito Amor - 291 HCC”

Noite - 19h
“Se Eu Fosse um Elefante”

“A Alegria está no Coração”

“Poderoso, Maravilhoso Deus”

“Jesus e as Crianças - 542 CC”

Manhã - 10h25min

Se eu fosse um elefante com
a minha tromba louvaria ao Senhor.

Se eu fosse um grande urso polar com
a minha barriga eu iria louvar.

Se eu fosse um peixinho lá do fundo do mar,
louvaria ao Senhor sem parar de nadar.

Poderoso, maravilhoso é Deus
o Senhor digno é de louvor.

Amoroso e lindo é meu Deus
o Senhor digno é de amor.

Enquanto eu louvo ao Senhor
meu coração se alegra

E quanto mais eu louvo a Deus
aumenta o meu amor.

A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus
A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus
O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor

É o amor que só tem quem já conhece a Jesus

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia

O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor
É o amor que só tem quem já conhece a Jesus

Posso Pisar numa tropa e saltar as muralhas, Aleluia, Aleluia (2X)
Cristo é a Rocha da minha salvação com ele não há mais condenação

Posso pisar numa Tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia...

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia
O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor

É o amor que só tem quem já conhece a Jesus, Aleluia Amém.

Mas nem elefante,
nem urso, nem peixinho eu sou.

Mas eu sou o que sou tenho um coração
um grande sorriso e uma linda canção.
Se Deus me fez assim assim vou louvar!

Oh! Deus, me sondas, conheces-me.
Mesmo quando falho, eu sei, me amas.
Estás presente a me cercar.
Em todo tempo eu sei, me amas (2x)

E quando tudo se acabar,
estarei seguro,
pois sei, me amas. (2x)

O véu rasgou.
O caminho abriu.
Tudo consumado está.

Tu és meu guia, meu protetor.
Tua mão me firma.
Eu sei, me amas. (2x)

Prostro-me diante da cruz,
vejo o sangue de Jesus.
Nunca houve amor assim.
Sobre a morte já venceu,
Sua glória o céu encheu
Nada irá me separar.

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.

3. Graça insondável é dom de Deus
a quem em Cristo somente crê.
Se tu desejas chegar aos céus,
em Jesus Cristo põe tua fé.

1- Mais de Cristo eu quero ver,
Mais do seu amor obter,
Mais da sua compaixão,
Mais da sua mansidão.

2-  Mais de Cristo compreender,
Quero a Cristo obedecer,
Sempre perto dele andar,
Seu amor manifestar.

Mais, mais de Cristo.
Mais, mais de Cristo.
Mais do seu puro e santo amor,
Mais do meu Mestre e Salvador.

3- Mais de Cristo transmitir,
os seus passos vou seguir;
imitando seu viver,
vou seu reino promover.

Eu te busco, te procuro, oh Deus.
No silêncio tu estás.
Eu te busco,
toda hora espero
em Ti, revela-te a mim.
Conhecer-te eu quero mais.

Senhor, te quero,
quero ouvir tua voz.
Senhor, te quero mais.
Quero tocar-te,  Tua face
eu quero ver.
Senhor, te quero mais.

Prosseguindo para o alvo eu vou,
a coroa conquistar.
Vou lutando,
nada pode me impedir,
eu vou te seguir.
Conhecer-te eu quero mais.

1. Graça de Deus, Infinito Amor
Graça de Deus, infinito amor,
graça maior que todo o meu mal!
Lá no Calvário, meu Salvador
prova me deu desse amor real.

Graça, graça,
fonte de paz, de perdão e amor!
Graça, graça,
graça de Deus para o pecador!

2. Todas as manchas do meu pecar
não poderei jamais esconder;
pode Jesus me purificar
e como a neve me embranquecer.

1- Cristo tem  amor por  mim,
     Com certeza creio assim:
     Por amor de mim morreu,
     Vivo está por mim no céu.

Ama os meninos, ama as meninas,
Ama os meninos, Jesus, o Salvador.

2-Sim, Jesus me tem amor,
    Pois se fez meu Salvador;
    Hoje ainda tem prazer
    De crianças receber.


