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CULTO JOVEM: no próximo domingo no
culto da noite teremos o culto jovem, o
orador será o Pr. Aldo Gléria.

ESCALA DE MÚSICA: a escala de
música do mês de novembro 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.

CULTO DE QUARTA: na quarta-feira  dia
26/11, será um programa especial do pro-
jeto Mães de oração e  teremos a presença
da missionária Morgana Contaifer.

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.

PEQUENOS GRUPOS MULTIPLICADORES:
reseve um lugar em sua casa para que você
também possa participar do Projeto de
estilo de vida “Igreja Multiplicadora”,
sendo você um discípulo multiplicador.
Ore pela implantação dos PGMS!

ANIVERSARIANTES: 09- Elias Vicente de
Oliveira, Bruno Lima do Nascimento, Carlene
Fonseca Souza Martins, Célia Beatriz Simões
de Carlantonio, Lucas Gomes Silva; 10- Áurea
do Nascimento Braga, Luís Bueno Patrício,
Vanessa Herrera Silva; 14- Raphaelle Grizelide
Santana de Oliveira e Silva; 15- Felipe
Machado Soares. Aniversário de Casamento:
11- Norton e Robertina; 13- Neuzanira da Silva
e Israel Batista. 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!

REUNIÃO DO CPC: o Pr. Washington Luiz
convoca os membros do Conselho para a reu-
nião plenária dia 13/11, às 20h,  no 3º piso.

CULTO ADM: ocorrerá no próximo domingo
dia 16/11, às 10h25, a sessão da igreja.

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 09/11 No Próximo Domingo, 16/11 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:
¨Recepção:
¨Segurança:

Jefferson G. e Caio Guedes.
Karina Mondianne.
Letícia.
Elisa e Larissa,
Marinalva e Anna Júlia.
Rejaine, Madalena e Débora.
Valdivino e Ivone.
Joseane, Claudio e Valdivino.
Angelica F. e Nadir.
Paulo Lôbo e Nelson Santos.
Gleslia P e Betânya.
Jose Carlos,  Israel e
Jefther.

Daniel F. e Clesson.
Andréia Santos.
Robertina.
Tânia F. e Alessandra,
Carol e Maria Clara.
Rejaine, Fabíola e Emília.
Edson F. e Edi Alves
Norton, Valdivino, Daniel.
Paulo José e Silvio Queiroz.
Queomides e Paulo José.
Peterson G. e Ana Freitas.
Marcos Gomes, Hudson e
Ricardo Valverde.

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!

Ezequiel  20:1-49
Ezequiel  21:1-22:31
Ezequiel  23:1-49
Ezequiel  24:1-26:21
Ezequiel  27:1-28:26
Ezequiel  29:1-30:26
Ezequiel  31:1-32:32

10-Segunda
11-Terça
12-Quarta
13-Quinta
14-Sexta
15-Sábado
16-Domingo

Hebreus 9:11-28
Hebreus 10:1-17
Hebreus 10:18-39
Hebreus 11:1-16
Hebreus 11:17-31
Hebreus 11:32-12:13
Hebreus 12:14-29

Salmo 107:1-43
Salmo 108:1-13
Salmo 109:1-31
Salmo 110:1-7
Salmo 111:1-10
Salmo 112:1-10
Salmo 113:1-114:8

Provérbios 27:11
Provérbios 27:12
Provérbios 27:13
Provérbios 27:14
Provérbios 27:15-16
Provérbios 27:17
Provérbios 27:18-20

Sobradinho, 09 de  novembro de 2014.

EDITORIAL
B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXIII - Nº44

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
Pastor: Washington Luiz da Silva

Pastores Eméritos:
Alexandre Gonçalves da Silva (In Memorian)

Gerson Monteiro Camargo (In Memorian)

Adoração comunitária

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

 “A Adoração comunitária deveria ser a continuidade do que foi feito particularmente durante 
toda a semana.” (Paul T. Plew) Ela não deveria ser  mais um formalidade ou uma obrigação. A 
adoração comunitária (ou culto público) se torna natural quando oferecemos louvor a Deus 
continuamente. Embora o próposito principal da adoração seja glorificar a Deus, a Bíblia ensina que 
também acontece algo conosco na adoração: nós mesmos somos edificados. 

Pedro afirma que enquanto os cristãos estão continuamente indo a Cristo (em adoração, 
oração e fé), eles estão sendo “edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de 
oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo” (I Pe 2.5). 
Quando vamos adorar entremos na presença de Deus de maneira especial e podemos esperar que ele 
se encontrará conosco ali e ministrará a nós: quando nos “achegamos  ao trono da graça” recebemos 
“misericórdia e acharemos graça para socorro em ocasião oportuna” (Hb 4.16) 

A adoração congregacional pode ser definida como o povo de Deus reunido para prestar culto 
a Deus por causa de quem Ele é (Ap 4.11).  

Um grande privilegio que temos é o de estarmos reunidos como Corpo para adorarmos a 
Deus. Poderíamos fazer tudo o que fazemos no culto coletivo em nossa Adoração Pessoal, mas uma 
coisa não teríamos que é a comunhão com nossos irmãos. Poder ver e adorar com os nossos amigos, 
ouvir sobre o que Deus tem feito,  alegrar-se e chorar. O culto coletivo (ou Adoração Comunitária) é 
o momento em que podemos ter comunhão com nossos irmãos. Momentos de encorajamento onde 
vamos ouvir e ver as maravilhas de Deus. Mas precisamos lembrar sempre que a adoração deve ser 
sempre direcionada para Deus. Ele é o foco de nossa adoração. Devemos encontrá-lo com os corações 
preparados “cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé; tendo o coração 
purificado de má consciência, e o corpo lavado com água limpa” (Hb 10.22). Esse versículo 
especifica como se preparar para participar espiritualmente na adoração comunitária. 

A.W. Tozer, pastor da Igreja South Side Alliance Church em Chicago (USA) por 31 anos, 
escreveu: 

“É minha experiência que toda nossa vida, toda nossa atitude como pessoas, devem estar 
voltadas à adoração de Deus... Se você não puder adorar o Senhor em meio as suas responsabilidades 
de segunda-feira, não é muito provável que adorará no domingo... Minha visão de adoração: nenhuma 
adoração é completamente agradável a Deus até que não haja nada em mim que desagrade a Deus.” 

Como você tem desfrutado da adoração? Quanto tempo você tem investido em sua adoração 
pessoal? A adoração comunitária é consequência natural de nossa adoração pessoal. “Adoração é um 
relacionamento.” (P.T Plew) 
 

Bom domingo! 
MM Renan Guedes Hart 

 



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

Oração de Intercessão pelo culto
Canto Congregacional  “Quero ser como Cristo - 372 HCC”
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Coro da Igreja
Leitura Biblica Sl 51.16-17; Gn 17.1-2; Is 55.8-9

Momento de Intercessão

Canto Congregacional  “Santo é o Senhor”  “Grande Senhor” e “Digno é o Senhor”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil  (Crianças de 04 a 07 anos)
Participação Musical Coro da Igreja
Leitura Bíblica          Romanos 12.1-2

Mensagem “Sinais de uma Mente Transformada”  Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Em Mim Vem Habitar - 366 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  “Deus é Fiel e Tu és Fiel Senhor - 25HCC”

Oração

Recitativo Bíblico I Crônicas 29:13-14

Dedicação de Dízimos e Ofertas “Graças Dou Por Minha Vida - 419 HCC”

Oração - Tema da semana: compaixão

Participação Musical Alex Lima

Palestra                        “Movimento” Diacº Edson Ferreira da Silva

Canto Congregacional “Louvar-te-ei”

Oração

Poslúdio Instrumental

... Se eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. O sacrifício aceitável a Deus
é o espírito quebrantado; ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó
Deus.

... O Senhor lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso; anda em minha presença, e sê
perfeito; e firmarei o meu pacto contigo... Porque os meus pensamentos não são os
vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o SENHOR,

Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus
caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos
do que os vossos pensamentos.

DIRIGENTE:

MULHERES:

TODOS:

“Ninguém se engane; se alguém dentre vós se considera sábio nesta era, torne-se tolo para vir
a ser sábio.” (I Co 3:18)

Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos, e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou
eu, e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes?

Porque tudo vem de Ti, e do que é teu to damos.”

“Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes
chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros
em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz”. (Ef 4.1-3)

1. Pelo testemunho de um relacionamento real e pessoal com Cristo.
2. Por uma convicção sobrenatural de que estamos salvos e perdoados dos nossos pecados.
3. Por uma convicção genuína de que cremos unicamente em Cristo para recebermos a vida eterna.

“Rogo-vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a
este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual

seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus.”

1- Graças dou por minha vida
que Jesus já transformou
e também por meu futuro
e por tudo o que passou;
pelas bênçãos derramadas,
pelo amor, pela aflição,
pelas faltas perdoadas,
grato sou de coração.

2- Graças pelo azul celeste
e por nuvens que há também:
pelas rosas do caminho
e os espinhos que elas têm.
Pelas lutas desta vida,
pela estrela que brilhou,
pela prece respondida
e a esperança que falhou.

3- Graças dou a Jesus Cristo,
que morreu em meu lugar,
pela paz que é sem medida
e me ajuda a caminhar.
Graças dou por meus amigos
e o consolo no chorar,
pelo amparo nos perigos,
sempre graças hei de dar.

Quero Te servir, Senhor; quero dedicar-me a Ti,
faze tua obra no meu coração.
Quero te louvar, Senhor; quero adorar-te, ó Deus
e viver pra Tua glória e louvor.

Ó Jesus, eu quero tanto te servir aqui Senhor
Com a vida, com meus bens e o meu amor.
Quero dar de mim pra ver tua obra, ó Senhor, crescer;
Anunciando Teu amor pra todo ser.



“Quero ser como Cristo - 372 HCC”

“Santo é o Senhor”

“Grande Senhor”

“Digno é o Senhor”

“Em Mim Vem Habitar - 366 HCC”

Noite - 19h
“Deus é Fiel e Tu és Fiel Senhor - 25 HCC”

“Graças Dou Por Minha Vida - 419 HCC”

“Louvar-te-ei”

Manhã - 10h25min

Deus é fiel, é fiel.
Acima de todas as coisas eu sei,
Eu sei que meu Deus é fiel.

E encherá de alegria os meus lábios
E o meu coração de louvor.
Assim, vou descansar, sim, eu vou confiar
no seu grande e imenso amor.

As vezes eu posso passar
Uma noite inteira a chorar
Mas sei que meu Deus, logo pela manhã,
Fará novamente o sol brilhar.

Em meio aos muitos problemas,
Em meio às lutas sem fim,
Por entre muitos dilemas
Que se apresentam pra mim.

Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste,
pleno poder aos teus filhos darás.
Nunca mudaste, tu nunca faltaste:
tal como eras, tu sempre serás.

Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor,
dia após dia, com bênçãos sem fim.
Tua mercê me sustenta e me guarda;
tu és fiel, Senhor, fiel a mim.

1- Tenho um desejo especial: quero ser como Cristo.
Este é meu santo ideal: quero ser como Cristo.
Mestre o Senhor sempre há de ser. Que o mundo inteiro possa ver
sua presença em meu viver. Quero ser como Cristo.

2- Ao Pai celeste obedeceu. Quero ser como Cristo
Na cruz por todos padeceu. Quero ser como Cristo.
Os meus pecados carregou; paz e descanso me ofertou.
Seu agressores perdoou. Quero ser como Cristo.

3- Em santidade aqui viveu. Quero ser como Cristo.
Por seus irmãos intercedeu. Quero ser como Cristo.
Em seu poder desejo andar, de sua cruz testemunhar,
eis meu sincero anelar: quero ser como Cristo.

A Ti erguemos as mãos
nos prostramos em adoração.
Te louvamos, Rei e Senhor
Jesus, excelso Tu és.

Santo é o Senhor
Deus Poderoso
Tua glória enche a Terra.

Das alturas do céu, do profundo mar.
Dos limites da terra, louvamos-te.
Com todo o coração, todo povo e nação
Todos num só clamor, louvando o  Senhor.

 Por toda a eternidade
Tu serás coroado com louvor!
Teu nome é  exaltado,
Sempre  magnificado com louvor.Grande Senhor!

1- Em mim vem habitar, oh, vem, Jesus,
e em mim fazer brilhar a tua luz!
Eis a minha ambição:
ter e sentir, Senhor,
mais gratidão e mais amor.

2- Os passos teus seguir eu quero, sim:
servir e bendizer até o fim.
Eis o meu desejar,
meu ideal maior:
contigo andar, ó Salvador.

3- Em meu interior vem tu brilhar.
Faz-me, com mais ardor, da cruz falar.
Reveste o coração
de teu excelso amor,
de retidão e de fervor.

4- Oh! que consolação a Cristo amar,
pois que com tanto amor me quis salvar!
Nada me alegra mais,
gozo não há maior
que tua paz, ó Salvador. Amém.

Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou.
Sacrifício de amor, que me comprou,
Ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos,
graças eu te dou, ó meu Senhor !
Lavou minha mente e coração,
me deu perdão, restaurou-me a comunhão.

Digno é o Senhor, sobre o trono está.
Soberano criador, vou sempre te adorar.
Elevo minhas mãos, ao Cristo que venceu.
Cordeiro de Deus morreu por mim.
mas ressuscitou, digno é o Senhor

Pelos cravos em tuas mãos,
graças eu te dou, ó meu Senhor!
Lavou minha mente e coração,
me deu perdão,
restaurou-me a comunhão.

Quero Te servir, Senhor; quero dedicar-me a Ti,
faze tua obra no meu coração.
Quero te louvar, Senhor; quero adorar-te, ó Deus
e viver pra Tua glória e louvor.

Ó Jesus, eu quero tanto te servir aqui Senhor
Com a vida, com meus bens e o meu amor.
Quero dar de mim pra ver tua obra, ó Senhor, crescer;
Anunciando Teu amor pra todo ser.

1- Graças dou por minha vida
que Jesus já transformou
e também por meu futuro
e por tudo o que passou;
pelas bênçãos derramadas,
pelo amor, pela aflição,
pelas faltas perdoadas,
grato sou de coração.

2- Graças pelo azul celeste
e por nuvens que há também:
pelas rosas do caminho
e os espinhos que elas têm.
Pelas lutas desta vida,
pela estrela que brilhou,
pela prece respondida
e a esperança que falhou.

3- Graças dou a Jesus Cristo,
que morreu em meu lugar,
pela paz que é sem medida
e me ajuda a caminhar.
Graças dou por meus amigos
e o consolo no chorar,
pelo amparo nos perigos,
sempre graças hei de dar.


