
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - SETEMBRO DE 2016
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11% rea l i za d o

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 11/09 No Próximo Domingo, 18/09 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:
¨Projeção/Transm.:
¨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 (8h às 12h e de 13h às 17h)

Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
E-mail: pibsobradinho@gmail.com
Site: www.pibsobradinho.org.br

Sobradinho, 11 de setembro de 2016.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXV - Nº37

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222

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

Editorial

Autópsia

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

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!

PROJETO GABU: o Projeto Gabu é um

programa de concessão de bolsas de estudo

para jovens em Guiné Bissau. Faça parte deste

projeto e abençoe vidas naquele país.

REUNIÃO DO CPC:  o Pr. Washington

Luiz convoca os membros do Conselho para

a reunião plenária dia 16/09, às 20h, no 3º

piso.

CULTO ADMINISTRATIVO: os

membros da PIBS são convocados para a

assembleia regular a ser realizada no próximo

domingo, dia 18/09, às 10h25.

ANIVERSARIANTES: 11- Valdenora Maria
de Sousa Pereira; 12- Helma de Sousa Almeida
de Oliveira; 14- Jaci Rocha Ribeiro, Loyanne
da Silva Portilho; 15- Paulo Cesar de Oliveira,
Gláucia de Souza Araújo da Costa. Parabéns!

SÉRIE INTERLÚDIO: hoje, às 18h,
teremos a Série Interlúdio, com a participação
da Banda Sinfônica de Sobradinho. Participe e
traga visitantes!

VIAGEM À MACEIÓ: o Coro Masculino
acompanhará o Pr. Washington Luiz ao
Congresso dos Homens Batistas de Alagoas
que acontece nos dias 16 a 18/09. Oremos
pela viagem!

Wellington e Alessandro.
Oliene.
Euza.
Carol e
Rute.
Não haverá classe
Joaquim e Eufrosina.
Norton, Ricardo e Valdivino.
Magali e Guilherme.
Alessandro Correa.
Dinah e Valmi.
Deraldo, Elias, José Carlos e
Givanildo.

Isaías:8:1-9:21
Isaías:10:1-11:16
Isaías:12:1-14:32
Isaías:15:1-18:7
Isaías:19:1-21:27
Isaías:22:1-24:23
Isaías:25:1-28:13

II Coríntios 12:1-10
II Coríntios 12:11-21
II Coríntios 13:1-14
Gálatas 1:1-24
Gálatas 2:1-16
Gálatas 2:17-3:9
Gálatas 3:10-22

Salmo 55:1-23
Salmo 56:1-13
Salmo 57:1-11
Salmo 58:1-11
Salmo 59:1-17
Salmo 60:1-12
Salmo 61:1-8

Provérbios 23:4-5
Provérbios 23:6-8
Provérbios 23:9-11
Provérbios 23:12
Provérbios 23:13-14
Provérbios 23:15-16
Provérbios 23:17-18

Clesson e Daniel.
Rosileia.
Robertina.
Tânia N. e
Alice.
Fernanda, Mada e Luciana.
Izaque e Catarina.
André, Larissa e Josy.
Anna Júlia e Jhonatas.
Paulo José.
Maria Clara e Gléslia.
Sebastião Jr., Elias Vital e
Marcelo Medeiros.

“O coração é enganoso e incurável, mais que todas as coisas; quem pode conhecê-lo? Eu, o
SENHOR, examino a mente e provo o coração, para retribuir a cada um segundo os seus

caminhos e segundo o fruto das suas ações.” (Jeremias 17:9-10)

  Coração: pequeno órgão que comporta grandes alegrias, guarda lindos amores
e dolorosas tristezas. O coração que, segundo a língua portuguesa, é o órgão central
da circulação sanguínea, formado por tecido muscular. E em seu sentido figurado, é o
centro das sensações, percepções e emoções, berço do amor, dos sentimento de
altruísmo, generosidade, piedade e compaixão.
              Mas a Bíblia nos ensina que o coração humano é enganoso. Assim, o mesmo
coração que é capaz de gerar a paz, causa guerras. O mesmo coração que ama, despreza.
O coração que aceita o próximo, às vezes o julga e o condena. Devemos sempre ter em
nossas mentes que algo ou alguém controla o nosso coração. Muitas vezes a ira, o
egoísmo, a inveja, o orgulho, a soberba, guiam os nossos corações e, como
consequência, guiam nossas escolhas e direcionam o caminho das nossas vidas. Um
coração controlado por sentimentos humanos mostra o seu fruto: pecado.
               Mas calma! Nem tudo está perdido! Temos a chance de dar o nosso coração
para um especialista!
              Tem alguém que conhece bem, que compreende as complexidades do nosso
coração e sabe como tratar cada um dos nossos problemas.

  O fato é: precisamos analisar nossos desejos, nossas ações e reações, pois
elas refletem o que está no interior do nosso coração! Quem ou o que tem controlado
a sua vida?

Carolina Farias Ferreira da Silva



ORDEM DOS CULTOS
Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental

Canto Congregacional “Tu És Santo”

Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Leitura Bíblica Mateus 12:33-35

Musical Coro Jovem
Momento de Intercessão

Canto Congregacional “Igual a Jesus”
Oração pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Mensagem Pr. Marcelo França
Canto Congregacional “Eterno Amor”

Oração de Gratidão
Poslúdio Instrumental

Noite - 19hManhã
Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão Pelo Culto
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental

Canto Congregacional “Coração Igual ao Teu”

Momento de Intercessão

Leitura Bíblica Jeremias 17:7-10

Consagração de Dízimos e Ofertas “O Segredo do Viver - 357 HCC”

Oração
Mensagem Pr. Marcelo França
Canto Congregacional “Poder do Teu Amor”
Oração
Poslúdio Instrumental

“Acima de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da
vida.” (Provérbios 4:23)

1. Pedir a Deus que revele aquilo que precisa ser mudado em nossas vidas.
2. Pedir a Deus que quebrante os nossos corações e traga verdadeiro arrependimento.
3. Pedir a Deus que nos ajude a viver um cristianismo autêntico.

“Bendito o homem que confia no SENHOR, cuja esperança é o SENHOR. Ele é como a árvore
plantada junto às águas, que estende suas raízes para o riacho; não temerá quando vier o calor,
pois sua folhagem sempre estará verde, e no ano da seca não ficará preocupada, nem deixará de

dar fruto. O coração é enganoso e incurável, mais que todas as coisas; quem pode conhecê-lo? Eu,
o SENHOR, examino a mente e provo o coração, para retribuir a cada um segundo os seus

caminhos e segundo o fruto das suas ações.”

“Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável.” (Salmo 51:10)

“Pelo fruto se conhece a árvore; se a árvore é boa, seu fruto será bom; se a árvore é má, seu
fruto será mau. Raça de víboras! Como podeis falar coisas boas, sendo maus? Pois a boca fala
do que o coração está cheio. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro; o homem mau

tira coisas más do seu mau tesouro.”

1. Pedir a Deus que afaste de nós o orgulho e nos dê um coração humilde.
2. Pedir ao Senhor Jesus que os nossos corações tenham prazer somente em Deus.
3. Pedir a Deus que transforme verdadeiramente o coração da nossa juventude.

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

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 início e o fim).

Diante dele eu me prostro.(Salvador e Messias, amigo pra mim).
Príncipe da paz, só por Ele eu vivierei.

Se tu olhares, Senhor,  pra dentro de mim, nada encontrarás de bom.
Mas um desejo eu tenho de ser transformado,

Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração.

Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão.
Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó, Deus, dá-me um novo coração.

Dá-me um coração igual ao teu, Meu Mestre, dá-me um coração igual ao teu.
Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu.

1- Quando me cercar o mal,
ao rugir o temporal,
em Jesus vou confiar,
pois jamais irá falhar.

O segredo do viver,
o segredo do vencer,
é em Cristo confiar,
pois jamais irá falhar.

2- Quando a dor ou aflição
perturbar meu coração,
é preciso confiar
e a Jesus tudo entregar.

3- Quando fraco me sentir,
quando o mundo me oprimir
e pesar a minha cruz,
"crê somente!", diz Jesus.

4- Quer nas trevas, quer na luz,
sempre perto está Jesus,
perto e pronto pra salvar
quem somente confiar.



Manhã - 10h25min
“Coração Igual ao Teu”

“O Segredo do Viver - 357 HCC”

“Poder do Teu Amor”

Noite - 19h

“Tu És Santo”

“Igual a Jesus”

“Eterno Amor”

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 início e o fim).

Diante dele eu me prostro.(Salvador e Messias, amigo pra mim).
Príncipe da paz, só por Ele eu vivierei.

Quero ser igual a Jesus.
Caminhar seguro na luz.

Conhecer ao Pai e fazer sua vontade,
Tudo aquilo que Jesus aqui fez

Também quero eu fazer.

Demonstrar amor, como Ele mostrou
E também pregar como Ele pregou,

Quero ser exemplo de vida
Como Ele foi pra mim.
Quero ser como Jesus.

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

Se tu olhares, Senhor,  pra dentro de mim, nada encontrarás de bom.
Mas um desejo eu tenho de ser transformado,

Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração.

Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão.
Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó, Deus, dá-me um novo

coração.

Dá-me um coração igual ao teu, Meu Mestre, dá-me um coração igual ao teu.
Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao

teu.

Senhor, eis-me aqui,
vem transformar meu ser,

no fluir da graça que encontrei em Ti.
Senhor, descobri

que as fraquezas que há em mim
podem ser vencidas no poder do Teu amor.

Junto a Ti, Teu amor me envolve. Atrai-me para ao Teu lado estar.
Espero em Ti e subo como águia, nas asas do Espírito contigo voarei,

no poder do Teu amor.

Face a face quero ver-te, meu Senhor
e conhecer o Amor que habita em mim.

Vem renovar minha mente em Teu querer,
meus dias viverei no poder do Teu amor.

1- Quando me cercar o mal,
ao rugir o temporal,
em Jesus vou confiar,
pois jamais irá falhar. O segredo do viver,

o segredo do vencer,
é em Cristo confiar,
pois jamais irá falhar.

2- Quando a dor ou aflição
perturbar meu coração,
é preciso confiar
e a Jesus tudo entregar.

3- Quando fraco me sentir,
quando o mundo me oprimir
e pesar a minha cruz,
"crê somente!", diz Jesus.

4- Quer nas trevas, quer na luz,
sempre perto está Jesus,
perto e pronto pra salvar
quem somente confiar.


