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DIA DE CONVIVÊNCIA: o nosso dia
de convivência será no dia 24/10 no
ESPAÇO CERRADO - Lago Oeste/DF.
Reserve essa data e participe desse
momento importante para a vida da igreja.

BATISMOS: os batismos acontecerão
nas seguintes datas: 25/10 e 27/12. Os
candidatos que ainda não conversaram com
o Pastor Washington Luiz deverão marcar
uma audiência na secretaria da igreja.

AJUB/2015: o AJUB é um acampamento
para juniores de 8 a 12 anos, organizado
pela JUMOB e acontecerá nos dias 06,07
e 08/11/2015 no Batistão. Participe!

VIVA FAMÍLIA:  serão momentos
especiais, em família, no nosso
acampamento. Continuem nos ajudando,
efetuando o pagamento das prestações e
orando por este grande evento da igreja!

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 11/10 No Próximo Domingo, 18/10 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 - Mães Parceiras de Oração
- Reunião às 17h.
• 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:

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

Sobradinho, 11 de outubro de 2015.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXIV - Nº41

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)

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO
ANIVERSARIANTES: 12 - Rita Gabriel dos
Anjos de Oliveira; 13- Cícera Miranda dos
Santos; 14- Maria Eduarda M. Bulhões do
Nascimento; 15- Nadir Monteiro de Oliveira
Vieira; 17- Luciene Ângela do Rego Negreiros.
Parabéns!

OFERTAS: já se encontram nos bancos os
envelopes da campanha pra a Aquisição dos
Instrumentos para a Orquestra PIBS. Faça o
seu alvo e contribua!

REUNIÃO DO CPC: o Pr. Washington Luiz
convoca os membros do Conselho para a
reunião plenária dia 16/10, às 20h, no 3º piso.

CULTO ADM: os membros da PIBS são
convocados para a assembleia regular a ser
realizada no próximo domingo,  dia 18/10, às
10h25.

Editorial

Florzinhas de Jesus

12-Segunda
13-Terça
14-Quarta
15-Quinta
16-Sexta
17-Sábado
18-Domingo

Francisco Mota e Peterson.
Edina Gadelha.
Neuzanira.
Carol e
Maria Clara.
Fernanda, Ana e Mada.
Adalberto e Maria Consuelo.
Valdivino, Daniel e Jozy.
Olinda e Peterson.
Israel e Sinval.
Sebastião e Ana Freitas.
Dájames, Valmi, Antônio e
Daniel Ferreira.

Jeremias14:11-16:15
Jeremias 16:16-18:23
Jeremias 19:1-21:14
Jeremias 22:1-23:20
Jeremias 23:21-25:38
Jeremias 26:1-27:22
Jeremias 28:1-29:32

I Tessalonicenses 2:10-3:13
I Tessalonicenses 4:1-5:3
I Tessalonicenses 5:4-28
II Tessalonicenses 1:1-12
II Tessalonicenses 2:1-17
II Tessalonicenses 3:1-18
I Timóteo 1:1-20

Salmo 80:1-19
Salmo 81:1-16
Salmo 82:1-8
Salmo 83:1-18
Salmo 84:1-12
Salmo 85:1-13
Salmo 86:1-17

Provérbios 25:1-5
Provérbios 25:6-7
Provérbios 25:8-10
Provérbios 25:11-14
Provérbios 25:15
Provérbios 25:16
Provérbios 25:17

Wellington e Alessandro.
Andreia Santos.
Leticia.
Tânia F. e
Alessandra.
Débora G., Débora A. e Larissa.
Edson F. e Ivone.
Norton, Claudio e Mayara.
Paulo José e Wéllida.
Paulo Lobo e Franquisnei Lopes.
Tânia S. e Valmi.
Daniel, Fernando Bulhões e
Wallace.

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!

               Como é terna a inocência de uma criança! A sua simplicidade ao lidar com a
complexidade da vida. A sua ingenuidade ao definir os fatos, os objetos, os processos,
os comportamentos.  O seu sorriso escancarado diante dos menores prazeres. A sua
necessidade do essencial! A sua birra aprendida como forma de manipular opiniões,
olhares e desejos! As crianças não são miniaturas de gente. Elas são gente com todos
os predicados e em todos os sentidos. São como jóias raras, nas mãos do ourives.
Obras primas nas mãos do artista. São como a Bíblia as define: flechas certeiras na mão
do valente; presentes de Deus, herança do Senhor! (Salmo 127: 3,4).

    Crianças são como flores: lindas, coloridas, perfumadas e frágeis! Lindas em
sua plenitude infantil, como seres dotados de direitos e deveres, seres florescentes.
Únicas em sua beleza enquanto pessoa que possui atributos semelhantes aos de seu
Criador. Coloridas de possibilidades e de potencialidades. Abertas a muitas
aprendizagens, cheias de curiosidade e de perguntas sem fim. Perfumadas de gracejos,
de singeleza de coração, de simplicidade, de olhar amplo e repleto de promessas. Frágeis
por natureza, dependentes de muitos cuidados, delicadas em suas limitações, sementes
lançadas no jardim da humanidade.

   Crianças são andarilhos à procura de um Porto Seguro. São como flores
plantadas no deserto da condição humana: sedentas de salvação e famintas da justiça
de Deus. Por isso, quando mais uma vez celebramos o Dia das Crianças, ressoa em
nossa mente um desafio retumbante e um clamor ardente de deixar ir à Cristo todas as
criancinhas, porque delas é o Reino dos Céus! Que a Igreja e as famílias ao redor do
mundo inteiro se despertem para essa obra urgente de proclamar Cristo aos pequeninos,
na esperança de que todas as crianças aprendam e cantem desde sempre: “Sou uma
florzinha de Jesus!”

Jane Farias Chagas Ferreira



ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min

Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Ministério das Comunicações É notícia na PIBS
Prelúdio Instrumental

Canto Congregacional “Mais de Cristo - 364 HCC”

Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Leitura Bíblica Isaías 26:9

Momento de Intercessão

Cantos Congregacionais    “Senhor, Te Quero”, “Reina em Mim” e “Bem Mais Que Tudo”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 01 a 07 anos)
Peça Teatral
Mensagem Pr. Aldo Gléria Cavalcante
Canto Congregacional “Me Derramar”

Oração
Poslúdio Instrumental

Noite - 19h
Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Ministério das Comunicações É notícia na PIBS
Prelúdio Instrumental

Cantos Congregacionais    “Fico Feliz”
Participação Musical Mensageiras do Rei
Momento de oração

Dedicação de Dízimos e Ofertas           “Jesus Foi Criança Como Eu - 110 HCC”

Oração de Gratidão
Participação Musical - Coro Infantil “Árvore de Bons Frutos”
Mensagem Seminarista Mauricio Salles
Canto Congregacional “O Amor do Nosso Deus”

Oração
Poslúdio Instrumental

“Então, disse Jesus: “Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam; pois o Reino dos céus
pertence aos que são semelhantes a elas”. (Mateus 19:14)

1. Pelas famílias da PIBS.
2. Pela salvação das crianças.
3. Pelo ministério infantil da PIBS.

Jesus foi criança como eu,
Jesus foi criança como eu.
Ele as criancinhas
muito compreendeu
porque foi criancinha como eu.

Quando certa vez foi passear,
no caminho ele se perdeu.
Seus pais o procuraram
sem poder achar
porque foi criança como eu.

Quando as mães quiseram ver Jesus,
seus filhinhos ele abençoou;
"Que venham as crianças",
ele respondeu
porque foi criança como eu.

Aos que o seguiram ensinou:
"Se alguém quiser chegar ao céu,
tal qual uma criança
deve se tornar",
porque foi criança como eu.

Jesus deixou toda a tua glória,
Veio ao mundo como homem pra nos salvar!
Viveu aqui e conheceu nossas dores,
Mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar
Pra nos mostrar que o Criador, o único Deus,
Nos ama e deseja restaurar.
Seu perdão vai além dos céus,
Nenhum monte é tão alto,
Nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus!

Grande,tão grande, alto, tão alto!
Fundo, profundo, é maior que o mundo,
Mas é pequeno, cabe lá dentro
Do coração de quem se entrega ao Salvador.

Você também meu amigo,
Precisa abrir o seu coração
E receber o amor de Deus,
Se entregando a Jesus.

“Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a
cabeça, Cristo.” (Efésios 4:15)

“Minha alma te deseja durante a noite; sim, o meu espírito, dentro de mim, te
busca ansiosamente; porque os moradores do mundo aprendem justiça, quando

os teus juízos estão na terra.”

1. Pelo futuro de nossas crianças.
2. Para Deus levantar mais pessoas para o trabalho infantil da PIBS.
3. Por sabedoria aos que cuidam das crianças.

Eis-me aqui, outra vez
diante de Ti abro o meu coração.

Meu clamor, tu escutas
e fazes cair as barreiras em mim.

Eu venho me derramar, dizer que te amo
Me derramar, dizer te preciso,

Me derramar, dizer que sou grato
Me derramar, dizer que és formoso...

És fiel Senhor e dizes palavras de amor
e esperanças sem fim.

Ao sentir teu toque Por tua bondade
libertas meu ser

No calor deste lugar.

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.



“Fico Feliz”

“Jesus Foi Criança Como Eu - 110 HCC”

“O Amor do Nosso Deus”

Manhã - 10h25min
“Mais de Cristo - 364 HCC”

“Senhor, Te Quero”

“Reina em Mim”

“Bem Mais Que Tudo”

Noite - 19h

Fico feliz em vir em tua casa, Erguer minha voz e cantar (Aleluia!)
Fico feliz em vir em tua casa, Erguer minhas mãos e adorar.
Bendito é o nome do Senhor! Bendito é o nome do Senhor!

Bendito é o nome do Senhor pra sempre!

Jesus deixou toda a tua glória,
Veio ao mundo como homem pra nos salvar!
Viveu aqui e conheceu nossas dores,
Mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar
Pra nos mostrar que o Criador, o único Deus,
Nos ama e deseja restaurar.
Seu perdão vai além dos céus,
Nenhum monte é tão alto,
Nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus!

Grande,tão grande, alto, tão alto!
Fundo, profundo, é maior que o mundo,
Mas é pequeno, cabe lá dentro
Do coração de quem se entrega ao Salvador.

Você também meu amigo,
Precisa abrir o seu coração
E receber o amor de Deus,
Se entregando a Jesus.

Jesus foi criança como eu,
Jesus foi criança como eu.
Ele as criancinhas
muito compreendeu
porque foi criancinha como eu.

Quando certa vez foi passear,
no caminho ele se perdeu.
Seus pais o procuraram
sem poder achar
porque foi criança como eu.

Quando as mães quiseram ver Jesus,
seus filhinhos ele abençoou;
"Que venham as crianças",
ele respondeu
porque foi criança como eu. Aos que o seguiram ensinou:

"Se alguém quiser chegar ao céu,
tal qual uma criança
deve se tornar",
porque foi criança como eu.

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.

Eu te busco, te procuro, oh Deus. No silêncio tu estás.
Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim.
Conhecer-te eu quero mais.

Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar.
Vou lutando, nada pode me impedir,
eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais.

Senhor, te quero,
quero ouvir tua voz.
Senhor, te quero mais.
Quero tocar-te,
Tua face eu quero ver.
Senhor, te quero mais.

Bem mais que as forças. Poder e reis.
Que a natureza e tudo que se fez.
Bem mais que tudo, criado por tuas mãos.
Deus, Tu és o Início, Meio e Fim.
Bem mais que os mares.
Bem mais que o sol
e as maravilhas que o mundo conheceu.
E as riquezas e tesouros desta Terra.
Incomparável és pra mim.

Por amor, sua vida entregou.
Meu Senhor, humilhado foi.
Como a flor machucada no jardim.
Morreu por mim, pensou em mim.
Me amou.

Sobre o meu pensar, tudo que eu falar
Faz-me refletir a beleza que há em Ti.
Tu és para mim mais que tudo aqui.
Vem reinar em mim, Senhor.

Sobre toda a terra Tu és o Rei.
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol.
Uma coisa só meu desejo é:
vem reinar em mim, Senhor.

Reina em mim com Teu poder.
Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus.
Tu és o Senhor de tudo o que sou.
Vem reinar em mim, Senhor.


