Informativo
ANIVERSARIANTES: 16- Marinalva da
Costa Porto; 17- Rosana Pessoa Silva
Medeiros; 18- Eunice Nascimento Gomes,
Ester Naves de Oliveira; 19- Beatriz Alves de
Souza, Queomides Souza Santos; 21- Maria
Edileuza da Silva Portilho; 22- Adriana Lima
André dos Santos, Arthur Monteiro Gomes;
Aniversário de Casamento: 20- Gislaine e
Marivan; 22- Alex e Rosângela. 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!
MOTORISTAS KOMBIS: o irmão Valdivino
Machado convoca todos os motoristas das
kombis para uma breve reunião hoje após o
culto da noite, na bancada do coral.

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 projeto Mães de oração e teremos a presença
da missionária Morgana Contaifer.
ÁGAPE DE NATAL: o Ministério da Comunhão informa que o Ágape de Natal ocorrerá no dia 20/12/14. Pede aos irmãos que
priorizem essa data e não marquem eventos pessoais.
PEQUENOS GRUPOS MULTIPLICADORES:
reserve 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!

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!

Leitura Bíblica da Semana
17-Segunda
18-Terça
19-Quarta
20-Quinta
21-Sexta
22-Sábado
23-Domingo

Ezequiel
Ezequiel
Ezequiel
Ezequiel
Ezequiel
Ezequiel
Ezequiel

33:1-34:31
35:1-36:38
37:1-38:23
39:1-40:27
40:28-41:26
42:1-43:27
44:1-45:12

Hebreus 13:1-25
Tiago 1:1-18
Tiago 1:19-2:17
Tiago 2:18-3:18
Tiago 4:1-17
Tiago 5:1-20
1 Pedro 1:1-12

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

115:1-18
116:1-19
117:1-2
118:1-18
118:19-29
119:1-16
119:17-32

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

27:21-22
27:23-27
28:1
28:2
28:3-5
28:6-7
28:8-10

Escala de Serviços
Neste Domingo, 16/11
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 7:

Jefferson G. e Caio Guedes.
Karina Mondianne.
Letícia.
Elisa e Larissa
Marinalva e Anna Júlia.
¨Culto Infantil 1 a 3: Rejaine, Madalena e Débora.
¨Diáconos:
Valdivino e Ivone.
¨Informática:
Joseane, Claudio e Valdivino.
¨Introdução:
Angelica F. e Nadir.
¨Motoristas:
Paulo Lôbo e Nelson Santos.
¨Recepção:
Gleslia P e Betânya.
¨Segurança:
Jose Carlos, Israel e
Jefther.

No Próximo Domingo, 23/11
Paulo Lôbo e Nelson.
Maristela.
Neuzanira.
Glaucia e Sara,
Elisa e Larissa.
Fernanda, André e Viviane.
Izaque e Maria Alves.
Camylla, Mayara, Helio.
Paulo José e Welida.
Israel B. e Alex Pinheiro.
Tania Souza e Nadir Vieira.
Dájames, Valmi,
Antonio e Daniel F.

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.

EXPEDIENTE
• 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

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.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO
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)
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

Boletim Dominical

EDITORIAL

Ano XXXIII - Nº45

Culto, uma experiência singular
Deus é espírito; e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em
verdade.” (João 4.24)
Qual o lugar que o culto ocupa em nossas vidas e nossa igreja? O culto deve
estar no centro de tudo que a igreja faz. A igreja é antes de tudo um corpo que cultua e
como o corpo é formado de muitas partes (membros) e todas elas devem estar envolvidas
para o perfeito funcionamento do corpo, assim também todos nós membros da igreja
devemos estar envolvidos no culto.
O culto é a inspiração de tudo que a igreja faz como igreja. O culto resiste a uma
definição completa e adequada. Moisés ficou maravilhado quando teve um encontro
com Deus em Horebe e percebeu como seria difícil descrever, relatar e explicar aquele
momento, como seria difícil descrever uma palavra: “Então respondeu Moisés: mas eis
que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu.”
(Êxodo 4.1).
O culto é um diálogo com Deus, é a revelação de Deus aos homens e resposta
dos homens a Deus. Deus toma a iniciativa em revelação e o homem responde em culto
e adoração. O Culto é oferta – a nossa oferta a Deus é primeiramente de toda a nossa
pessoa, nosso intelecto, nossas possessões, nossas atitudes, nossos sentimentos.
Cultuar é verificar a consciência pela santidade de Deus, é nutrir a mente com a verdade
de Deus, é purificar a imaginação pela beleza de Deus, é abrir o coração ao amor de
Deus e dedicar-se a sua vontade e ao seu propósito para nossas vidas.
O culto deve ser coerente com a natureza de Deus, na sua santidade: uma
experiência de adoração e confissão que se expressa com temor e humildade. O culto
não é mera forma e ritual, mas uma experiência com o Deus vivo, através da meditação
e da entrega pessoal. Não é simplesmente um serviço religioso, mas comunhão com
Deus na realidade do louvor, na sinceridade do amor e na beleza da santidade. O culto
torna-se significativo quando se combinam, com reverência e ordem, a inspiração da
presença de Deus, a proclamação do evangelho, a liberdade e a atuação do Espírito. O
resultado de tal culto será uma consciência mais profunda da santidade, majestade e
graça de Deus, maior devoção e mais completa dedicação à vontade de Deus.
Bom domingo!
MM Renan Guedes Hart
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Sobradinho, 16 de novembro de 2014.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min

Processional
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação
Prelúdio

Instrumental

Ministério de Comunicação
Instrumental

“André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João falar e seguiram Jesus.O
primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão; e disse-lhe: achamos o Messias (que significa
Cristo.” (João 1:40-41)

Canto Congregacional
Momento de Oração

“Santo é o Senhor” “Aclame ao Senhor”

1. Pela implantação dos Pequenos Grupos.
2. Pela formação de líderes do PGM.
3. Pela Assembleia Regular da PIBS.

Recitativo Bíblico

Salmos 37:7,39

Noite - 19h
Processional
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação
Prelúdio

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação – Comissão auxiliar de Exame de Contas
2. Ministério de Música.
3. Parecer da Comissão de Membros.
4. Proposta de recadastramento dos Membros.

Leitura e aprovação da Ata
ENCERRAMENTO
Canto Congregacional

Oração de Intercessão pelo culto
Canto Congregacional
Oração
Participação Musical
Momento de Intercessão

“Eu me Alegro em Ti”
Visitantes, Bens e Vidas
Coro Jovem

1. Pelo pastor, jovens e Adolescentes da PIBS.
2. Pelo retorno dos jovens afastados.
3. Pela salvação dos familiares não crentes.

Recitativo Bíblico

Salmos 79:13

Assim nós, teu povo, ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente; de geração em geração
publicaremos os teus louvores.

Canto Congregacional “Tu és Bom” “Tu és Santo” e “Quão Grande é o meu Deus”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil
(Crianças de 04 a 07 anos)
Participação Musical
Coro Jovem
Texto Bíblico
Salmos 74.1-11
Mensagem
Pr. Aldo Gléria Cavalcante
Canto Congregacional
“Rendido Estou”
“Jesus, Essência do Louvor”

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

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.

Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração.
Que eu ande em tudo que Tu tens pra mim.
Uo o o o Eis me aqui, rendido estou.
Uo o o o Eu sou Teu e Tu és meu., Jesus...
Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver
que sejam todos, pra Ti, ó Deus.

Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais.
Pobre, fraco sou, mas 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

Ministério de Comunicação
Instrumental

“Todavia, Deus é o meu Rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra.”
(Salmo 74.12)

“Descansa no Senhor e espera nele; não te aborreças por causa daquele que prospera em seu
caminho, por causa do que trama o mal. (...) Mas a salvação dos justos vem do Senhor; ele é sua
fortaleza no tempo de angústia.”

Dedicação de dízimos e ofertas “Descansando no Poder de Deus - 330 HCC”
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA

Instrumental

Instrumental

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

Oração
Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min
“Santo é o Senhor”
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.

“Aclame ao Senhor”
Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor.
Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor.
Com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre Te adorarei.
Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos.
Poder, majestade e louvores ao Rei.
Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome.
Alegre te louvo por Teus grandes feitos,
firmado estarei, sempre Te amarei.
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim.

“Descansando no Poder de Deus - 330 HCC”
1- Que consolação tem meu coração,
Descansando no poder de Deus!
Ele tem prazer em me proteger,
Descansando no poder de Deus.

3- Não recearei, nada temerei,
Descansando no poder de Deus.
Tenho paz e amor junto a meu Senhor,
Descansando no poder de Deus.

Descansando nos eternos braços do meu Deus,
Vou seguro, descansando no poder de Deus.
2- Sempre avante vou, bem contente estou,
Descansando no poder de Deus.
Tudo hei de vencer pelo seu poder
Descansando no poder de Deus.

4- Lutas sem cessar hei de atravessar,
Descansando no poder de Deus.
Não me deixará, mas me susterá,
Descansando no poder de Deus.

“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, mas 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.

Noite - 19h
“Eu me Alegro em Ti”
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:
Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.
Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti e do Senhor direi:

“Tu és Bom”
Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre
Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre!
Todos os povos Te exaltarão de geração em geração.
Te adorarei, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo o que És
Te adorarei, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo o que És
Deus é bom!
Deus é bom o tempo todo.
O tempo todo, Deus é bom

“Tu és Santo”

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 (Ele é meu Senhor, Ele é o Rei dos reis).
Ao Rei que é digno. (Ele é o pai de amor, poderoso Deus).
Eu canto e adoro, (É o Emanuel, Ele é o Grande Eu Sou).
Diante dele eu me prostro (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 prostro.(Salvador e Messias, amigo pra mim).
Príncipe da paz, só por Ele eu vivierei.

“Quão Grande é o Meu Deus”
Com esplendor de um rei. Com majestade e luz
Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar.
Ele é a própria luz e as trevas vão fugir.
Tremer com Sua voz, tremer com Sua voz.

Quão grande é o meu Deus.
Cantarei quão grande é o meu Deus
E todos hão de ver quão grande é o meu Deus.

Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos.
O começo e o fim, o começo e o fim.
Três se formam em um , Filho, Espírito e Pai.
Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão.
Sobre todo nome é o Seu.
Tu és digno do louvor.
Eu cantarei:
quão grande é o meu Deus.

