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ATENÇÃO MÚSICOS: a escala de música
do mês de dezembro 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.

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
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!

ANIVERSARIANTES:30- Euza Vieira da
Silva, 03-Joseane de Oliveira L. Correia;
Osias do Nascimento Sobrinho; 05- Maria
Jorge; 06- Sílvia Letice Rodigues Oliveira
Motta; Eurides Ramos dos Santos;
Casamento: 06- Edna Telma e Peterson
Augusto. 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!

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, 30/11 No Próximo Domingo, 07/12 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.

Wellington Sobral e Alessandro C.
Edina Gadelha.
Robertina.
Tânia e Mariana,
Edi e Maria Clara.
Rejaine,Fernanda e Barbara.
Catarina e Queomides.
Daniel, Valdivino, Camylla.
Valdivino e Maria Valdinar.
Alessandro C. e Samuel M.
Moacir F. e Valmi Vieira.
Sebastião Calácia, Ariovaldo
e Nelson.

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, 30 de  novembro de 2014.

EDITORIAL
B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXIII - Nº47

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)

O que é Adorar a Deus em Espiríto?

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

Daniel 7:1-28
Daniel 8:1-27
Daniel 9:1-10:21
Daniel 11:1-35
Daniel 11:36-12:13
Daniel 11:36 - 12:13
Oséias 1:1-3:5

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

1 João 1:1-10
1 João 2:1-17
1 João 2:18-3:6
1 João 3:7-24
1 João 4:1-21
1 João 4:1-21
1 João 5:1-21

Salmos 119:153-176
Salmos 120:1-7
Salmo 121:1-8
Salmo 122:1-9
Salmo 123:1-4
Salmo 123:1-4
Salmo 124:1-8

Provérbios 28:23-24
Provérbios 28:25-26
Provérbios 28:27-28
Provérbios 29:1
Provérbios 29:2-4
Provérbios 29:2-4
Provérbios 29:5-8

“Deus é espírito; e importa que os seus adoradores o adorem em
espírito e em verdade.” (João 4.24)

Uma das coisas que nós aprendemos nesse versículo é sobre quem pode
adorar a Deus. Qualquer pessoa pode adorar a Deus? Não, porque Deus é
Espírito, então só adora a Deus quem tem o Espírito de Deus habitando
nele.

Nesse episódio narrado por João sobre o encontro de Jesus com a mulher
samaritana fica claro o rompimento de ONDE se adora, para COMO se
adora. Todos nós sabemos da disputa de Judeus e Samaritanos sobre o
lugar de adoração. Os Samaritanos acreditavam que o lugar para se adorar
a Deus era no templo que existia em Gerizim e depois de destruído, no
monte, enquanto os Judeus defendiam que a adoração deveria ser feita no
templo em Jerusalém. Na conversa com Jesus, a samaritana o reconhece
como um profeta e pergunta a Ele onde deveriam adorar, mas Jesus nesse
momento dá início a um novo tempo na Adoração. Deus deixa de habitar
em um templo imóvel para habitar num templo móvel. Ele não habita mais
em um templo feito por mãos humanas, mas agora habita no homem. Ele
rompe com lugar de adoração! Deus é Espírito e agora o seu Espírito habita
em nossas vidas. Muitos ainda pensam que para adorar a Deus é necessário
estar em um lugar cercado por pessoas em atitude reverente.

 A adoração espiritual, o culto genuíno, não pode ser limitada a lugares e
épocas específicas. Um culto assim é ainda mais inapropriado quando
consideramos a natureza do Deus a quem ele é oferecido. Deus é Espírito;
não somente um Espírito entre outros, mas o próprio Deus é Espírito puro e
por isso o culto no qual ele tem prazer é espiritual.

 Temos nos preocupado com forma, estética, estilo e etc. Quando na verdade
o que Deus quer de nós é um culto sincero, verdadeiro, espiritual.

O que tem motivado sua adoração?
               Bom domingo!
MM Renan Guedes Hart



ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19hManhã - 10h25min

Processional Instrumental

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

Canto Congregacional “Rei das Nações” “Em Espírito”

Oração de Louvor
Leitura  Bíblica                                                                            Salmo 124

Dedicação de dízimos e ofertas                           “ Brilho Celeste - 446 HCC”
Participação Musical                                                           Joseane Oliveira
Oração Consagração
Palestra                                      “Foco”                                       Sinval Lima
Canto Congregacional “É teu Povo”

Oração
Poslúdio                                                                                    Instrumental

“(...) mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que
estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em

Cristo Jesus”. (Filipenses 3.13-14)

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!

TODOS:

MULHERES:

HOMENS:

TODOS:

Se o SENHOR não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga: Se o SENHOR não
estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós,  eles nos
teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós;
eles nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós; as águas nos
teriam encoberto, e a torrente teria passado sobre nós; sim, as águas impetuosas
teriam passado sobre nós!

Bendito seja o SENHOR, que não nos entregou, como presa, aos dentes deles.
Como um pássaro, escapamos do laço dos que caçam passarinhos; o laço se
rompeu, e nós escapamos.
Nosso socorro está no nome do SENHOR, que fez os céus e a terra.

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

Oração de Intercessão pelo culto
Cântico Congregacional  “Pai, Faz-nos um - 564 HCC”
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Grupo Gideonitas
Leitura Bíblica I Co 12:12-18,27

Momento de Intercessão

Oração de dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 04 a 07 anos)

Recitativo Bíblico I Pedro2.5

“para que todos sejam um; assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles estejam em
nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.” (João 17.21).

DIRIGENTE:

MULHERES:

HOMENS:

DIRIGENTE:

TODOS:

DIRIGENTE

Porque, assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos
os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também
acontece com relação a Cristo.
Pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo, quer
judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres; e a todos nós foi dado beber de
um só Espírito.
 Porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Se
o pé disser: Não sou mão e, portanto, não faço parte do corpo, nem por isso
deixará de ser do corpo.
E se a orelha disser: Não sou olho e, portanto, não faço parte do corpo, nem por
isso deixará de ser do corpo.
Se o corpo tdo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido,
onde estaria o olfato? 12.18 Mas, na realidade, Deus colocou os membros no
corpo, cada um conforme quis.
 Vós sois o corpo de Cristo e, individualmente, membros desse corpo.

1.  Pela unidade da Igreja.
2. Pelo despertamento dos irmãos em servir na Igreja.
3. Pela fidelidade dos membros.

Cânticos “O meu Prazer”  “Infinatamente Mais”  e “Consagração”

“vós, também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio
santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo.”

Mensagem  Diácono Edson F. Silva

Participação Musical Grupo Gideonitas

Hino Congregacional  “Me Derramar”
Oração
Poslúdio Instrumental


