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CULTO DE QUARTA: na próxima quar-
ta-feira dia 26/11, será um programa espe-
cial do projeto Mães de oração e  teremos
a presença da missionária Morgana
Contaifer.

ANIVERSÁRIO PIBS:  nos dias 6,7,8 de
dezembro, ocorrerão as festividades de
aniversário da nossa igreja. Participe.

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:
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!

AGRADECIMENTO: a irmã Cláudia
Cristina agradece a todos os irmãos que
estiveram em oração e pelas visitas por
ocasião de sua cirurgia.

ANIVERSARIANTES: 23- Joaquim Ferreira
de Carvalho; 25- Aldamas Lima, Davi Marques
Darold; 26- Àlisson do Nascimento Braga;
27-  Anna Victória Rocha Santos; 29- Josineide
Carvalho de Sousa dos Anjos. 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!

VIAGEM: Pr. Washington Luiz viaja nesta
próxima semana a Três Corações, para visitar
Gabriel e participar da sua formatura.

IGREJA SIMPLES:  segunda-feira , às 20h,
teremos o encontro de debate sobre o livro
“Igreja Simples”, cap. 5,6 e 7. Participe!

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 23/11 No Próximo Domingo, 30/11 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:

Silval lima e Alex Pinheiro.
Maristela.
Dinalva.
Karina,
Carol e Rute.
Rejaine, Fabíola e Mariana.
Joaquim e Rosiléia.
Joseane, Helio Flor e Mayara.
Eduardo A. e Caroline E.
Elias Vicente e Alessandro C.
Gleslia P. e Angélica F.
Daniel,  Leornado Paixão,
Fernando B. e Wallace.

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.

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!

Sobradinho, 23 de  novembro de 2014.

EDITORIAL
B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXIII - Nº46

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)

Dia da Música

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

Ezequiel  45:13-46:24
Ezequiel  47:1 - 48:35
Daniel 1:1-2:23
Daniel 2:24-3:30
Daniel 4:1-37
Daniel 5:1-31
Daniel 6:1-28

24-Segunda
25-Terça
26-Quarta
27-Quinta
28-Sexta
29-Sábado
30-Domingo

1 Pedro 1:13-2:10
1 Pedro 2:11-3:7
Tiago 5:1-20
1 Pedro 1:1-12
1 Pedro 1:13-2:10
2 Pedro 2:1-22
2 Pedro 3:1-18

Salmo 119:33-48
Salmo 119:49-64
Salmos 119:1-16
Salmos 119:17-32
Salmos 119:33-48
Salmos 119:113-128
Salmos 119:129-152

Provérbios 28:11
Provérbios 28:12-13
Provérbios 28:6-7
Provérbios 28:8-10
Provérbios 28:11
Provérbios 28:19-20
Provérbios 28:21-22

É comemorado no dia 22 de novembro o dia da música e quando paramos para
pensar, percebemos que a música está presente em nossas vidas todo o tempo. Quem
não tem uma música que marcou algum momento da vida, seja triste ou alegre (conversão,
enfermidade, relacionamento, casamento, etc)? Na Bíblia não é diferente! Desde o início
encontramos referências sobre a música. Em Gênesis 4.21 lemos que “o nome dele era
Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta.” Quando Moisés atravessou
o Mar Vermelho com “os israelitas entoaram este cântico” (Êxodo 15.1) que também
foi cantado quando “vi no céu outro sinal,  grande e maravilhoso (...) Eles seguravam
harpas que lhes haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo
de Deus, e o cântico do Cordeiro” (Apocalipse 15.1-3a). Cada linha do cântico de
Moisés traz semelhança com os profetas e salmistas. Grande e admiráveis são as suas
obras (Salmo 98,1; 111.2; 139.14). Justos e verdadeiros são os teus caminhos
(Deuteronômio 32.3; Salmo 145.17). Quem não temerá... (Jeremias 10.7). Todas as nações
virão... (Salmo 86.9). Os teus atos de justiça se fizeram manifestos (Salmo 98.2; Isaías
26.9).

A música também era usada na guerra (Nm 10.9; Js 6.4; I Sm 13.3), nos cultos e
nas celebrações (Lv 25.9; 2 Cr 5.12; Ne 12.35; Is 27.13), tocada por orquestra (2 Sm 6.5;
Nm 12.27; Sl 68.25; Dn 3.5) e cantada por coros (I Cr 15.16; 25.5-7; 2Cr 20.21). Se
continuarmos vamos achar centenas de versículos que vão continuar falando sobre a
música na Bíblia, mas a importância do dia 22 de novembro não é só sobre música, mas
sobre quem faz a música.

Quero homenagear a cada músico da Primeira Igreja Batista de Sobradinho que
dedica o seu talento para conduzir o povo de Deus em adoração verdadeira. Que busca
se aperfeiçoar para honrar e glorificar ao Criador da música e de todos os instrumentos,
o Maestro de nossas vidas. E que um dia vamos cantar o “cântico novo diante do
trono, dos quatro seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a
não ser os cento e quarenta e quatro mil que haviam sido comprados da terra.”
(Apocalipse 14.3)

Louvo a Deus pela equipe de música da PIBS!

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  “Vim para Adora-te”
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Naiara Farias e Braitner
Leitura  Bíblica                                       Dt 30:19-20;  II Tm 1:9; Hb 10:15-17

Momento de Intercessão

Cânticos “Santo é o Senhor”  “Santo, Santo, Santo”  e “Confiarei”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil                (Crianças de 04 a 07 anos)
Participação Musical Naiara Farias e Braitner
Recitativo Bíblico Colossenses 2:6-7

Mensagem             “Um Pacto a ser Vivido”  Pr. Washington Luiz da Silva
Hino Congregacional “Mais de Cristo  - 264 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 “Amigo de Deus” “Eu te Louvarei”
Oração de Intercessão pelo culto
Leitura  Bíblica Jo 17:21-23;  Fl 2:2

Dedicação de dízimos e ofertas                  “Firme nas Promessas - 344 HCC”
Oração - Tema da semana: Missão
Palestra                        “Alinhamento”              Jane Farias Chagas Ferreira
Canto Congregacional “Centro da Tua Vontade”

Oração
Poslúdio Instrumental

“Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar, e que
não haja dissensões entre vós; antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer”.

(I Coríntios 1.10)

Para que todos sejam um; assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também
eles sejam um em nós; para que o mundo creia que tu me enviaste.

E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um;
eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade,

A fim de que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amaste a eles, assim
como me amaste a mim.

Completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o
mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa;

TODOS:

MULHERES:

TODOS:

DIRIGENTE:

“Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: porei a
minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração; e eu serei o seu Deus e eles serão o meu

povo.” (Jeremias 31:33)

“Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai, arraigados
e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de

graças.”

1. Pelo cuidado que devemos ter uns com os outros.
2. Pelo cultivo de relações francas e a pela delicadeza no trato com os irmãos.
3. Pelo andar sempre unidos no amor Cristo.

2- Tu és meu Pai, Senhor. Minha fonte de amor.
Tua palavra me ensina a caminhar.
E mesmo no cair, tua mão me ergue sim.
É tua graça que sustenta o meu coração!

1- Tudo que eu sou e quero ser, Senhor, é para o teu louvor.
Tu és minha prioridade ao me levantar.
Toda minha vida eu quero dedicar diante do teu altar.
Pois eu não consigo prosseguir sem tua luz.

3- Quero viver nos teus planos, te conhecer mais e mais, ó Pai.
E viver no centro da tua vontade!
Revela-te a mim, pois quero ser um vaso moldado por tuas mãos,
que te serve e busca te agradar e seguir os teus caminhos, meu Pastor.

O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti de que te pus diante de ti a vida
e a morte, a bênção e a maldição; escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua
descendência,

Amando ao Senhor teu Deus, obedecendo ą sua voz, e te apegando a ele; pois ele é
a tua vida, e o prolongamento dos teus dias; e para que habites na terra que o Senhor
prometeu com juramento a teus pais...

E nos salvou, e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas
segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes
dos tempos eternos.

E o Espírito Santo também no-lo testifica, porque depois de haver dito: este é o
pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor: porei as minhas leis em
seus corações, e as escreverei em seu entendimento; e não me lembrarei mais de seus
pecados e de suas iniquidades.

TODOS:

DIRIGENTE:

MULHERES:

TODOS:



“Vim para Adora-te”

“Santo é o Senhor”

“Santo, Santo, Santo”

“Confiarei”

“Mais de Cristo - 364 HCC”

“Amigo de Deus”

“Eu te Louvarei ”

“Firme nas Promessas - 344 HCC”

“Centro da Tua Vontade”

Noite - 19hManhã - 10h25min

Não existe nada melhor, do que ser amigo de Deus.
 Caminhar seguro na luz, desfrutar do Seu amor.

Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão.

E assim perceber, a grandeza do poder, de Jesus meu Bom Pastor.

Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão
e assim perceber a grandeza do poder

de Jesus meu bom Pastor.

És Tu única razão da minha adoração, ó, Jesus!
és Tu única esperança que anelo ter, ó, Jesus!
Confiei em ti, fui ajudado,
tua salvação tem me alegrado.
hoje há gozo em meu coração,
 com meu canto te louvarei.

Eu te louvarei, te glorificarei,
 eu te louvarei, meu bom Jesus.
Em todo tempo te louvarei,
em todo tempo te adorarei.
Eu te louvarei, te glorificarei,
Eu te louvarei meu bom Jesus.

Eu nunca saberei o preço,
dos meus pecados lá na cruz.
Eu nunca saberei o preço,
dos meus pecados lá na cruz.

Luz do mundo vieste a terra,
Pra que eu pudesse te ver.
Tua beleza me leva a adorar-te,
quero contigo viver.

Vim para adorar-te, vim para prostar-me.
Vim para dizer que és meu Deus.
És totalmente amável, totalmente digno,
tão maravilhoso para mim

Eterno rei, exaltado nas alturas.
Glorioso nos céus.
Humilde vieste à terra que criaste
e por amor pobre se fez.

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.

Confiarei em Ti, Senhor,
minha esperança está em Ti,
não há maior prazer do que saber
que o meu Deus cuida de mim.

Meu futuro está seguro em suas mãos,
não importa a circunstância
permanecerei firmado nas promessas
que o Senhor me fez.

Confiarei em Ti. (x5)

Eu não tenho que andar ansioso
se vou ter o que comer ou vestir,
se o Senhor veste os lírios do campo,
o que mais não fará por mim?

Eu não tenho que andar preocupado
com os cuidados e males do amanhã,
pois até aqui o Senhor me sustentou.

Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo.
Santo é o Senhor, Poderoso.

Louve, louve e exalte ao Senhor.
Louve Seu nome para sempre.

Digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor.

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.

2- Tu és meu Pai, Senhor. Minha fonte de amor.
Tua palavra me ensina a caminhar.
E mesmo no cair, tua mão me ergue sim.
É tua graça que sustenta o meu coração!

1- Tudo que eu sou e quero ser, Senhor, é para o teu louvor.
Tu és minha prioridade ao me levantar.
Toda minha vida eu quero dedicar diante do teu altar.
Pois eu não consigo prosseguir sem tua luz.

3- Quero viver nos teus planos, te conhecer mais e mais, ó Pai.
E viver no centro da tua vontade!
Revela-te a mim, pois quero ser um vaso moldado por tuas mãos,
que te serve e busca te agradar e seguir os teus caminhos, meu Pastor.

Firme, firme,
firme nas promessas de Jesus, meu Mestre.
Firme, firme,
sim, firme nas promessas de Jesus.

1- Firme nas promessas do meu Salvador,
cantarei louvores ao meu Criador.
Sempre permaneço, pelo seu amor,
firme nas promessas de Jesus.

2- Firme nas promessas, que não vão falhar,
venço as tempestades do revolto mar;
todo medo e todo mal vou derrotar,
firme nas promessas de Jesus.

3- Firme nas promessas de Jesus, Senhor ,
sou agradecido pelo seu favor.
Pelo seu Espírito sou vencedor,
firme nas promessas de Jesus.


