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CORO INFANTO-JUVENIL: os
ensaios ocorrem todos os sábados, às 10h,
no Edifício de Educação Cristã. Se você
tem de 6 à 12 anos, venha fazer parte!

ÁGAPE DE NATAL: o Ministério da
Comunhão informa que o Ágape de Natal
ocorrerá no dia 19/12/15. Pede aos irmãos
que priorizem essa data e não marquem
eventos pessoais.

VIVA FAMÍLIA: acampamento é uma
ótima oportunidade de unir sua família com
a família Cristã, fortalecendo-as em
comunhão, pois essa é a meta principal do
Acampamento 2016. Os irmãos precisam
efetuar seus pagamentos para que
possamos honrar nossos compromissos
junto à direção do Acampamento.
Continuem em oração!

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 08/11 No Próximo Domingo, 15/11 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 - 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, 08 de novembro de 2015.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXIV - Nº45

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: 08- Pr. Ivanir de
Oliveira Guerra, Hellen Rute F. Menezes.  09-
Elias Vicente de Oliveira, Bruno Lima do
Nascimento, Carlene Fonseca Souza Martins,
Lucas Gomes Silva; 10- Áurea do Nascimento
Braga, Luís Bueno Patrício, Vanessa Herrera
Silva; 14- Raphaelle Grizelide Santana de
Oliveira e Silva. Casamento: 08- Daniel F. e
Claudiane; 11- Norton e Robertina; 13-
Neuzanira da Silva e Israel Batista. Parabéns!

DIA DO DIÁCONO BATISTA:  hoje,
segundo domingo de novembro, comemoramos
o Dia do Diácono Batista. Parabéns!

ORQUESTRA: já se encontram nos bancos
os envelopes da campanha para a Aquisição
dos Instrumentos para a Orquestra PIBS. Já
alcançamos 4,5% do orçado. Faça o seu alvo e
contribua!

ALTAR: no próximo sábado, dia 14/11, às 20h,
teremos o nosso Altar. Participe e traga
visitantes!

Editorial

Quando falamos sobre Adoração...

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

Fabiano N. e Caio Guedes.
Edina Gadelha.
Maria das Graças.
Gláucia e
Emanuel.
Viviane, Ana e Emília.
Deraldo e Eufrosina.
Ricardo, Camylla e Valdivino.
Magali S. e Paulo José.
Alessandro C. e Franquisnei L.
Tânia S. e Moacir Santos.
Elisaldo, João Batista, André A.
e Marcelo Rodrigues.

Ezequiel 16:43-17:24
Ezequiel 18:1-19:14
Ezequiel 20:1-49
Ezequiel 21:1-22:31
Ezequiel 23:1-49
Ezequiel 24:1-26:21
Ezequiel 27:1-28:26

Hebreus 8:1-13
Hebreus 9:1-10
Hebreus 9:11-28
Hebreus 10:1-17
Hebreus 10:18-39
Hebreus 11:1-16
Hebreus 11:17-31

Salmo 106:13-31
Salmo 106:32-48
Salmo 107:1-43
Salmo 108:1-13
Salmo 109:1-31
Salmo 110:1-7
Salmo 111:1-10

Provérbios 27:7-9
Provérbios 27:10
Provérbios 27:11
Provérbios 27:12
Provérbios 27:13
Provérbios 27:14
Provérbios 27:15-16

Paulo Lôbo e Nelson.
Andreia Santos.
Euza.
Karina e
Ana Elisa.
Fernanda, Mada e Débora G.
Valdivino Dias e Maria Alves.
Claudio, Daniel e Mayara.
Peterson e Telma Guedes.
Nelson e Elias Vicente.
Nadir Vieira e Maria Clara M.
Alessandro, Ismeraldo, Marivan
e Luis Bueno.

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!

                 Algumas coisas passam pelas nossas cabeças: música, culto, cantar, erguer
as mãos... Mas, adoração é muito mais que isso, adoração se faz com vida, com o
coração. Adoração depende da nossa ação. Uma das ações que envolvem a adoração
é o serviço. Adoramos quando servimos a Deus e nossos irmãos. Donald Hustad
escreveu: “O serviço de adoração é um ensaio para a vida eterna de adoração”. Devemos
lembrar que o objetivo principal de nosso culto é o de servir. É entregar a Deus louvor
sincero, é confessar nossos pecados e pesares, é agradecer pelo que Ele tem feito e
suplicar – pedir a Deus força. Outro sentido para adoração é o de se prostrar diante de
Deus. (Gn. 17:3; Êx. 34:8); no grego (Proskuneõ), significa “fazer mesura, reverência”.
Em Êxodo 20:5a (NVI) lemos: “Não te prostrarás diante deles nem lhes prestarás culto,
porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso”. Portanto aprendemos que adoração
é exclusivamente prestada a Deus (Ap. 22:8 e 9). Adoração é algo sublime! “Quando
contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste
pergunto: que é o homem, para que com ele te importes?” (Sl. 8:3 e 4). Quando temos a
consciência de quem realmente é o Deus que adoramos e podemos reconhecer a Sua
grandeza e poder, temos condições de adorar a Ele. Esse Deus que “determina o número
de estrelas e chama cada uma pelo nome” (Sl. 147:4) é o mesmo Deus que cuida de cada
um de nós e conhece o nosso coração. (Sl. 44:21; 139). Esse é realmente o único Deus
digno de toda honra e glória. O mesmo Deus que sustenta o universo é o Deus que se
preocupa e cuida de nós.
                  Mesmo que adorar a Deus seja um mandamento (Êx. 20:5), precisamos deixar
claro que não significa que Deus depende da nossa adoração! Devemos adorá-lo não
somente por ser um mandamento, mas porque não existe nada melhor do que honrar e
glorificar a esse Deus. Nós fomos criados para glorificar a Deus (Is. 43:7; Ef. 1:12).
Devemos em todo o tempo, em todas as circunstâncias, prostrar-nos ao poderoso
Deus, Criador de todas as coisas e nosso Salvador.

Adorar é, além de reconhecermos a Santidade de Deus, também confessarmos
nossos pecados e nos arrependermos. Quando reconhecemos o quanto Deus é grande
e poderoso vemos o quanto somos pequenos e pecadores diante Dele. Adorar é se
purificar e receber de Deus o perdão, é estar atento a voz de Deus e pronto para servi-
lo.

Bom domingo!
MM Renan Guedes Hart



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 “Santo é o Senhor”

Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Coro do Congresso
Momento de Intercessão

Cantos Congregacionais      “O Meu Prazer”, “Nosso Deus é Poderoso” e “Digno é o Senhor”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 01 a 07 anos)
Participação Musical Coro do Congresso
Mensagem Pr. Paulo Davi Silva
Canto Congregacional “Eterno Amor”

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    “Ao Que é Digno” e “Louvemos ao Senhor”
Momento de Intercessão

Recitativo Bíblico Romanos 10:9-10

Dedicação de Dízimos e Ofertas            “Ele é Meu e Teu Senhor - 202 HCC”

Oração de Consagração
Mensagem Pr. Paulo Davi Silva
Canto Congregacional “Jesus, Essência do Louvor”

Oração de Gratidão
Poslúdio Instrumental

“Digno és, Senhor, de receber glória, e honra, e poder; porque tu criaste todas as coisas, e por
tua vontade são e foram criadas.” (Apocalipse 4:11)

“Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou
dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz

confissão para a salvação.”

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.

Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais.
Pobre fraco sou, mas o que tenho é teu, Minha vida dou.
Dar-te hei 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.

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-hei 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.

“Santo, Santo, Santo, é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há
de vir.”(Apocalipse 4:8)

Santo é o Senhor
Deus Poderoso

Tua glória enche a Terra.

A Ti erguemos as mãos
nos prostramos em adoração.

Te louvamos, Rei e Senhor
Jesus, excelso Tu és.

Abro mão do que sou
Meus desejos eu dou
Quero em tudo, Senhor Te adorar
Mais que fama e poder
Quero Te conhecer, Senhor

Não há ouro ou bens
Nem riquezas também
Que me afastem do Teu coração
Nem amor por alguém
Poderá me afastar de Ti

Jesus
Incomparável amor
Que me resgatou
Mestre
Hoje e pra sempre
Tua face eu buscarei

O que eu sou
Coloco aos Teus pés
Diante da Tua glória eu me humilharei
Vou encontrar o que precisar
Em Teu eterno amor
Em Teu eterno amor

1. Agradecer a Deus pelo privilégio de adorá-lo.
2. Que Deus encontre em nós verdadeiros adoradores.
3. Que Deus nos molde conforme melhor Lhe parecer.

1. Agradecer a Deus pelo fôlego da vida.
2. Que compreendamos o que de fato significa adoração.
3. Que a nossa adoração não se limite apenas aos momentos de culto.



“Ao Que é Digno”

“Louvemos ao Senhor”

“Ele é Meu e Teu Senhor - 202 HCC”

“Jesus, Essência do Louvor”

Manhã - 10h25min
“Santo é o Senhor”

“O Meu Prazer”

“Nosso Deus é Poderoso”

“Digno é o Senhor”

Noite - 19h

Ao que é digno de receber a glória,
ao que é digno de receber o louvor,
ao que é digno de receber a glória,
ao que é digno de receber o louvor,

Levantemos nossas mãos e adoremos
A Jesus, cordeiro de  Glória
Exaltemos Sua incomparável majestade
Ao que vive pra sempre, Ao grande Eu Sou
A Jesus.

1- Louvemos ao Senhor. (Louvemos ao Senhor)
Adoremos o seu santo nome,
nosso amado Pai, seu nome é Santo.
Louvemos ao Senhor, pois seu nome é Santo (2x)

2- Magnifiquemos ao Senhor,
ao Rei que é digno de louvor.
Excelso, Supremo e mui digno de louvor. (2x)
Louvemos ao Senhor, pois seu nome é Santo (2x)
Hosana (Hosana), Hosana (Hosana), Hosana ao nosso rei. (2x)

3- Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor
em nosso novo coração.
Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida,
nos trouxe grande salvação.
Louvemos ao Senhor, pois seu nome é Santo. (4x)

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.

Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais.
Pobre fraco sou, mas o que tenho é teu, Minha vida dou.
Dar-te hei 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.

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-hei 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.

Santo é o Senhor
Deus Poderoso

Tua glória enche a Terra.

A Ti erguemos as mãos
nos prostramos em adoração.

Te louvamos, Rei e Senhor
Jesus, excelso Tu és.

O meu prazer é te louvar, Senhor,
erguer a minha voz e te exaltar,
Render ações de graça, declarar,
que és Senhor, que és Senhor,
que és Senhor...

Já temos a unção que vem de Ti,
que vem do Santo e desce sobre nós,
nos resgatando pra um novo viver,
com poder pra vencer todo mal,

Santíssimo, luz do meu ser,
Tu és meu Deus, o meu prazer. (MULHERES)
Incomparável, Senhor tu és, (HOMENS)
plenitude de Amor! (TODOS)

Adorado, exaltado, soberano,
Deus supremo és,
Pai das luzes,
Pai de todos nós,
Imutável és, pleno em glória e poder.

O meu prazer é te louvar, Senhor,
erguer a minha voz e te exaltar,
render ações de graça, declarar,
que és Senhor, que és Senhor,
que és Senhor...

Em tua presença há plena alegria,
delícias sempre tenho em tuas mãos.
A minha voz aclama a Ti, Senhor,
vou erguer minha voz, celebrar.

Poderoso, nunca falhará
maravilhoso Deus!
Mais que buscamos,
mais que pedimos,
grandes coisas faz!

Ressurgiu e a morte venceu
nosso Deus é poderoso.
Em seu nome vamos vencer
nosso Deus é poderoso.

Deus conosco, nos conduzirá
Jamais nos deixará. (2x)
Deus por nós, quer nos abraçar
Ele nunca falhará. (2x)

Deus conosco, sempre perto está
dando a solução.
Mais que sabemos,
mais que esperamos,
grandes coisas faz.

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.


