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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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DEUS NÃO ESTÁ MORTO: o pastor
Washinton Luiz convida  jovens, adoles-
centes e casais para na próxima sexta-feira,
dia 31/10, às 20h15, assistir o filme: “Deus
não está morto”.

IGREJA SIMPLES: no mês de novem-
bro, nos cultos da manhã, teremos as pa-
lestras sobre “Igreja Simples”. Os
palestrantes serão: Franquisney, Edson
Ferreira, Jane Farias e Sinval Lima. Parti-
cipe!

DIA BATISTA DE ORAÇÃO MUNDIAL:
MCA informa está se aproximando o Dia
Batista de Oração Mundial dia 04/11 aqui
na PIBS. Participem!

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: 26- Luciana de
Oliveira Pinto, Maria Alves de Oliveira; 27-
Elisaldo Alcântara Menezes Filho; 28-
Cleidson Roosevelt Gomes e Silva, José
Gomes de Souza, Valmi Vieira dos Santos;
31- Luciana Teixeira Bouças Mendes, Samuel
Barbosa Guedes;  Aniversário de Casamento:
27- Queomides e Patrícia. 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.” Todo primeiro domingo vamos
consagrar nossos dízimos ao Senhor,
entregando-os como primícias dos nossos
compromissos. Participe!

MÃES PARCEIRAS DE ORAÇÃO: o Pr.
Washington Luiz convoca as Mães Parceiras
de Oração para uma reunião quinta-feira dia
30/10, às 17h.

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA 2015: no
próximo domingo vamos recolher uma oferta
para a Conferência Missionária - 2015. Parti-
cipe.

Ministério não é profissão!

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 26/10 No Próximo Domingo, 02/11 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:

Alessandro e Wellington S.
Edina Gadelha.
Dinalva.

Rejaine, Viviane e Barbara.
Deraldo e Evenita.
Norton, Hélio e Mayara.
Carolina Edanara e Eduardo.
Samuel M. e Alessandro C.
Álisson.
Valmi e Sebastião Calácia.
Izaque André,  Clesson e
Paulo José.

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 49:23-50:46
Jeremias 51:1-53
Jeremias 51:54-52:34
Lamentações 1:1-2:19
Lamentações 2:20-3:66
Lamentações 4:1-5:22
Ezequiel  1:1-3:15

27-Segunda
28-Terça
29-Quarta
30-Quinta
31-Sexta
01-Sábado
02-Domingo

Tito 1:1-16
Tito 2:1-15
Tito 3:1-15
Filemon 1:1-25
Hebreus 1:1-14
Hebreus 2:1-18
Hebreus 3:1-19

Salmo 97:1-98:9
Salmo 99:1-9
Salmo 100:1-5
Salmo 101:1-8
Salmo 102:1-28
Salmo 103:1-22
Salmo 104:1-23

Provérbios 26:13-16
Provérbios 26:17
Provérbios 26:18-19
Provérbios 26:20
Provérbios 26:21-22
Provérbios 26:23
Provérbios 26:24-26

Nossa igreja vai experimentar, pela primeira vez em sua história, ter outros
ministros além do Pastor da Igreja, de tempo integral. O que isso significa concretamente?
É importante refletir nesse contexto sobre as diferenças entre ministério e profissão.

Ministério não é profissão. Ministério não é emprego. Ministério é vocação e
devoção. E, vocação é algo para o qual se é chamado. Não é a pessoa quem escolhe, ela
é escolhida. A prática de suas habilidades, desejos e competências estão associadas a
determinação de seguir um determinado caminho e nesse sentido a Bíblia nos ensina:
“E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão”
(Hebreus 5:4). Devoção diz respeito a serviço, adoração e ação de graças. Devoção é
dedicação a uma causa, é exercício da fé. É submissão e reverência.

Vivemos um tempo onde as igrejas modernas são tratadas como negócio ou
empresa e seus ministros como a executivos eclesiásticos. Com isso, a lógica de mercado
entra em ação. Cobram-se horário e metas. Os resultados (número e quantidade) passam
a ser mais importantes do que os processos e os objetivos. O padrão ISO é mais
relevante do que os parâmetros do Reino e da Palavra de Deus. Busca-se o sucesso e
não a santidade! “Status” e não relacionamentos. Competitividade ao invés de
fraternidade e comunhão. Avoluma-se o número de assessores, reuniões, eventos,
patrimônios, projetos, conferências, contatos, agendas superlotadas. Diminui-se
proporcionalmente a oração, o aconselhamento, o estudo bíblico, a amizade e a
reconciliação.

Esse estado de coisas apresenta algumas armadilhas ou perigos para a igreja e
para os ministros que devem ser evitados: (1) busca exacerbada por resultados rápidos
e estatisticamente mensuráveis; (2) busca pelo poder e necessidade de reconhecimento,
admiração e aclamação e (3) sentimento de superioridade e orgulho. Seremos uma igreja
melhor, crentes melhores e ministros melhores quando entendermos a necessidade de
andamos na presença de Deus e quando sua vontade boa, agradável e perfeita for
valorizada e plenamente realizada por nós e em nós. Que o nosso Deus nos conceda a
graça de crescermos em santidade e graça ao longo desse novo tempo que nos aguarda
e que Deus nos permita viver como igreja do Senhor.

Jane Farias Chagas Ferreira



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

Oração de Intercessão pelo culto
Canto Congregacional  “Afirmou o Senhor que Virá outra Vez - 155 HCC”
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Coro Masculino
Leitura Bíblica Mt 24:21,27; Am 4:12

Momento de Intercessão

Canto Congregacional   “Se não For Pra Te Adorar”  “Aleluia, Hosana” e “Alfa e Ômega”
Participação Musical Coro Masculino
Recitativo Bíblico Mateus 24:29-31

Mensagem              “Desafios para Hoje”  Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Para o Céu por Jesus Irei  - 295 HCC”

Oração
Poslúdio Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19hManhã - 10h25min

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

Canto Congregacional  “Igreja” e “É Teu Povo”
Oração

Recitativo Bíblico 2 Crônicas 29:31

Dedicação de Dízimos e Ofertas “Oh, Trazei à Casa do Tesouro! - 241 HCC”
Oração
EXPEDIENTE

ORDEM DO DIA

Leitura e Aprovação da Ata
ENCERRAMENTO
Canto Congregacional “Descansarei”

Oração
Poslúdio Instrumental

Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus.

Porque haverá uma grande tribulação, que no mundo nunca houve igual; nem jamais
haverá.

Porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim
será a vinda do Filho do Homem.

MULHERES:

DIRIGENTE:

TODOS:

“Pois a terra que absorve a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz planta útil para aqueles
 por quem é cultivada recebe a bênção da parte de Deus.”(Hb 6.7)

1. Pelas Eleições do Brasil.
2. Pelo Projeto Gabu e seu sustento para 2015.
3. Pela decisão da igreja quanto ao pastor para a juventude.

“Trazei sacrifícios e ofertas em ação de graças ao Senhor.”

1. Constituir a comissão de indicação - Pastor de Jovens.
2. Ministério de Finanças
     a. Parecer do Exame de Contas.
      b. Indicação – Comissão auxiliar de Exame de Contas
3. Relatório da Comissão de Indicação - Pastor de Jovens.
4. Outros assuntos.
5. Parecer da Comissão de Membros.

Leitura e aprovação da Ata anterior

2- Minha alma está segura em Ti.
Sabe bem que em Cristo firme está .

Se o trovão e o mar se erguendo vêm, Sobre a tempestade eu voarei.
Sobre as águas Tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus!

1- Cobre-me com Tuas mãos.
Com poder vem me esconder, Senhor.

“Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor.”  (Mateus 24.42)

1. Pela salvação dos nossos amigos e parentes.
2. Pelo perdão dos nossos pecados e ajuda para nos conservarmos santos.
3. Para que o mundo creia que Jesus voltará.

“Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz; as estrelas cairão
do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem, e
todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do homem sobre as nuvens do céu, com
poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais lhe
ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus.”

1- Foi Jesus que abriu o caminho do céu,
nenhum outro vou achar.
Nunca irei entrar na mansão de luz
se não for através da cruz.

Para o céu por Jesus irei.
Para o céu por Jesus irei.
Grande é meu prazer de certeza ter:
para o céu pela cruz irei.

2- Certamente vou no caminho da cruz
com resolução andar.
É desejo meu desfrutar no céu
minha herança que Cristo deu.

3- Os caminhos ímpios do mundo deixei,
jamais neles vou seguir.
Com Jesus eu vou, levo a minha cruz
no caminho que ao céu conduz.



“Afirmou o Senhor que Virá Outra Vez - 155 HCC”

“Se Não For Pra Te Adorar”

“Aleluia, Hosana”

“Alfa e Ômega”

“Para o Céu por Jesus Irei - 295 HCC”

Noite - 19h
“Igreja”

“É Teu Povo”

“Oh, Trazei à Casa do Tesouro! 241 HCC”

“Descansarei”

Manhã - 10h25min

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.

É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande.
Exaltamos teu doce nome pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus,

Pois és santo. Sim, és digno, de louvor e de ser adorado.
És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor!

1- Oh, trazei à casa do tesouro,
dízimos e ofertas com amor!
Consagrai-vos como bons mordomos,
desfrutando as divinais promessas.

Sim, provai-o,
confiantes, dedicai-vos já ao Senhor,
Que grandes bênçãos
sobre vós derramará.

2- Quando minha fé vacila e falha,
tudo se escurece ao meu redor;
com ternura meu Senhor me ampara;
pelo seu amor então prossigo.

3- Eu lhe dediquei a minha vida,
todos os talentos, tempo e bens.
Com mil bênçãos ele me sustenta;
nele achei perdão e paz perenes.

2- Minha alma está segura em Ti.
Sabe bem que em Cristo firme está .

Se o trovão e o mar se erguendo vêm, sobre a tempestade eu voarei.
Sobre as águas Tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus!

1- Cobre-me com Tuas mãos.
Com poder vem me esconder, Senhor.

Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor.
Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor.
As minhas mãos levantar, Tua beleza então contemplar.
Com meus lábios declarar toda a minha adoração.

Se não for pra te adorar, para que nasci?
Se não for pra Te servir, por que estou aqui?
Sim, eu quero Te adorar, Te adorar, Senhor, estou aqui.

Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus,
soberano, Rei dos reis, na cruz venceu a morte e o pecado destruiu;

com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou.

Aleluia, Hosana. Glórias ao Cordeiro. Nós Te adoramos
e a Ti celebramos com ações de graça, danças e alegria,

pois convém louvar-Te, ó, Senhor. (2x)

Das trevas trouxe-nos pra Tua luz. Para contigo reinar.
Livre acesso nós temos ao pai, por Teu sangue, ó Jesus.

1. Afirmou o Senhor que virá outra vez,
cumprirá a promessa que fez.
Vai trazer até nós o esplendor celestial,
vai sentar-se em seu trono real.

Como foi para o céu, o Senhor voltará;
sem aviso do céu descerá.
Esperemos a vinda do Filho de Deus,
que trará glória a nós, filhos seus.

2. Este mundo ele irá com justiça julgar,
seus segredos irá revelar.
Por Jesus perdoados, os salvos então
a coroa de glória terão.

4. Entre nós, neste mundo, não sabe ninguém
em qual dia e em qual hora ele vem.
Estejamos alerta, servindo em amor,
vigiando ao voltar o Senhor.

3. Seu poder nossos corpos irá transformar,
como Cristo nós vamos ficar.
Na presença do Rei estaremos assim
e seu reino jamais terá fim.

Tu estás assentado no trono sempre reinando soberano.
Anjos cantando, homens louvando. Deus reunido com seu povo.
Ó alfa, ômega, Cristo, Filho. Ó vem, ó vem, ó vem Senhor Jesus.

Ansioso espero a tua volta no grande dia em que tu virás.
Então subiremos, contigo estaremos para sempre, aleluia!

Maranata, Cristo, Filho, Mestre. Ó vem, ó vem, ó vem Senhor Jesus.

3- Os caminhos ímpios do mundo deixei,
jamais neles vou seguir.
Com Jesus eu vou, levo a minha cruz
no caminho que ao céu conduz.

1- Foi Jesus que abriu o caminho do céu,
nenhum outro vou achar.
Nunca irei entrar na mansão de luz
se não for através da cruz.

Para o céu por Jesus irei.
Para o céu por Jesus irei.
Grande é meu prazer de certeza ter:
para o céu pela cruz irei.

2- Certamente vou no caminho da cruz
com resolução andar.
É desejo meu desfrutar no céu
minha herança que Cristo deu.


