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Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 18/09 No Próximo Domingo, 25/09 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, 18 de setembro de 2016.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXV - Nº38

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

O que é adorar a Deus em Espírito?

19-Segunda
20-Terça
21-Quarta
22-Quinta
23-Sexta
24-Sábado
25-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.

ESPAÇO VIDA E ARTE:  estão abertas

vagas para a aula de trombone. Interessados

deverão inscrever-se pelo site

www.espacovidaearte.com ou pelo telefone:

3591-7856.

ANIVERSARIANTES: 18- Azeneth Santos
Montes, Lenira Pedro R. dos Santos; 19-
Didiêr Max Nogueira; 20- Amanda Guimarães.
Casamento: 22- Marcelo e Elisa Alves.
Parabéns!

DIA DAS CRIANÇAS: teremos
programação em dois momentos: nos dias 9 e
12 de outubro. Os pais devem procurar as
irmãs na recepção da PIBS para fazerem a
inscrição de seus filhos. Participem!

VIAGEM À MACEIÓ: o Coro Masculino
está em viagem com o Pr. Washington Luiz
para o Congresso dos Homens Batistas de
Alagoas. Oremos pelo retorno dos nossos
irmãos!

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.

Isaías:28:14-30:11
Isaías:30:12-33:12
Isaías:33:13-36:22
Isaías:37:1-38:22
Isaías:39:1-41:16
Isaías:41:17-43:13
Isaías:43:14-45:10

Gálatas 3:23-4:31
Gálatas 5:1-12
Gálatas 5:13-26
Gálatas 6:1-18
Efésios 1:1-23
Efésios 2:1-22
Efésios 3:1-21

Salmo 62:1-12
Salmo 63:1-11
Salmo 64:1-10
Salmo 65:1-13
Salmo 66:1-20
Salmo 67:1-7
Salmo 68:1-18

Provérbios 23:19-21
Provérbios 23:22
Provérbios 23:23
Provérbios 23:24
Provérbios 23:25-28
Provérbios 23:29-35
Provérbios 24:1-2

   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 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, 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

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

Fabiano N. e Caio Guedes.
Oliene.
Neuzanira.
Karina e
Vanessa.
Rosângela, Viviane e Amanda.
Queomides e Maria Alves.
André, Larissa e Josy.
Sebatião e Eduardo.
Queomides.
Wélida e Shaula.
Izaque, Eduardo Alencar,
Clesson e Paulo José.



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

Canto Congregacional “Eu Te Louvarei, Meu Bom Jesus”
Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Alex Lima
Tema: “É Tempo de Avançar Multiplicando o Amor de Deus!”
Divisa: Neemias 2:18

Hino Oficial “Tempo de Avançar”
Momento de Intercessão

Participação Musical Alex Lima
Recitativo Bíblico Isaías 37:16; Salmo 145:13

Canto Congregacional “Santo é o Senhor”, “Santo! Santo! Santo!”, “Quando Entro em Tua Presença”
Oração pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Mensagem Pr. Aldo Gléria Cavalcante
Canto Congregacional “Me Derramar”

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 “Reina em Mim” e “Toda a Natureza - 54 HCC”
Tema: “É Tempo de Avançar Multiplicando o Amor de Deus!”
Divisa: Neemias 2:18

Hino Oficial “Tempo de Avançar”
Oração

EXPEDIENTE

ORDEM DO DIA

Canto Congregacional “Centro da Tua Vontade”

Oração
Encerramento
Poslúdio Instrumental

“O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhe são absurdas; e não pode
entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende
todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém.” (II Co 2:14-15)

“Levantemo-nos e edifiquemos! E fortaleceram as mãos para a boa obra.”

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação – Comissão auxiliar de Exame de Contas

2. Outros assuntos
3. Parecer da Comissão de Membros.

4 - Leitura e aprovação da Ata.

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.

“Aleluia! Renderei graças ao SENHOR de todo o coração, na reunião dos justos, na assembleia!
Grandes são as obras do SENHOR, e nelas meditam todos os que as admiram.” (Salmo 111:1-2)

“Levantemo-nos e edifiquemos! E fortaleceram as mãos para a boa obra.”

1. Pelas crianças que vivem em situação de abandono familiar e social.
2. Que a mensagem de salvação alcance as comunidades isoladas do sertão e da Amazônia.
3. Pela evangelização no Sul do Brasil e o desafio da plantação de novas igrejas nessa região.

Ó SENHOR dos Exércitos, Deus de Israel, tu que estás sentado acima dos querubins;
tu, só tu, és o Deus de todos os reinos da terra; tu fizeste o céu e a terra.

O teu reino é eterno; o teu domínio dura por todas as gerações.

TODOS:

DIRIGENTE:

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.



Manhã - 10h25min
“Reina em Mim”

“Toda a Natureza - 54 HCC”

“Tempo de Avançar”

“Centro da Tua Vontade”

Noite - 19h

“Eu Te Louvarei, Meu Bom Jesus”

“Tempo de Avançar”

“Santo é o Senhor”

“Santo! Santo! Santo! - 02 HCC”

“Quando Entro Em Tua Presença”

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.

Toda a natureza me fala do meu Deus;
árvores e frutos são todos seus.
O céu, o mar, as flores
e as noites de luar,
sempre que os contemplo, paro pra pensar. Quem sou eu, ó Pai,

pra merecer tamanho amor?
Sim, tenho a resposta:
Eu nada sou, Senhor, eu nada sou.
Mas teu amor me transformou,
tornou-me um novo ser.
Quero estar contigo e no céu viver.

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.

É tempo de amar e multiplicar esse amor
É tempo de espalhar a paz do Senhor
Chamados pela Cruz do Salvador
Chamados pra ser bênção em nossa nação.

Nossas mãos vamos fortalecer
 Com perseverança, coragem e fé
Vamos avançar, avançar.
 A igreja de Cristo não vai se deter.
 Se Deus é por nós o que vamos temer?
Vamos avançar, avançar!

Jesus é dono e Senhor desta nação, sua justiça reinará,
A marca do Seu Amor por todo canto estará.
Brasil, é tempo de ir e multiplicar o Seu amor e graça.
Ergue a tua voz, canta a canção Brasil.
(1ª vez) É tempo de avançar!

(2ª vez) É tempo de avançar!
(3ª vez) É tempo de avançar!
 É tempo de avançar!
 É tempo de avançar!

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.

É tempo de amar e multiplicar esse amor
É tempo de espalhar a paz do Senhor
Chamados pela Cruz do Salvador
Chamados pra ser bênção em nossa nação.

Nossas mãos vamos fortalecer
 Com perseverança, coragem e fé
Vamos avançar, avançar.
 A igreja de Cristo não vai se deter.
 Se Deus é por nós o que vamos temer?
Vamos avançar, avançar!

Jesus é dono e Senhor desta nação, sua justiça reinará,
A marca do Seu Amor por todo canto estará.
Brasil, é tempo de ir e multiplicar o Seu amor e graça.
Ergue a tua voz, canta a canção Brasil.
(1ª vez) É tempo de avançar!

(2ª vez) É tempo de avançar!
(3ª vez) É tempo de avançar!
 É tempo de avançar!
 É tempo de avançar!

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.

És um Deus tão majestoso, ó Senhor
És um Deus tão amoroso, Aba Pai
Tu és digno de louvor
Minha vida eu te dou
És um Deus tão majestoso, ó Senhor

Quando entro em Tua presença
Pelas portas do louvor
Chego ao teu santuário
Face a face com o Senhor
Contemplo o Teu semblante
E vejo toda a Tua glória
Posso só me curvar   e   dizer

1- Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Cedo, de manhã, entoamos teu louvor.
Santo! Santo! Santo! Nosso Deus triúno,
és um só Deus, excelso Criador.

4- Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Tuas obras louvam teu nome com fervor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
És um só Deus, supremo Criador. Amém.

3- Santo! Santo! Santo! Nós, os pecadores,
não podemos ver tua glória sem tremor.
Tu somente és santo; outro não existe,
puro e perfeito, excelso benfeitor.

2- Santo! Santo! Santo! Todos os remidos,
juntos com os anjos, proclamam teu louvor.
Antes de formar-se o firmamento e a terra,
eras e sempre és e hás de ser, Senhor.


