Informativo
ANIVERSARIANTES: 29- Raimunda Teles
Martins; 01- Ângelo Rodrigues Moreira
Motta; Maria Francisca de Santana.
Casamento: 01- Edson e Jane, Pr.
Washington Luiz e Oliene. 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!

MULHERES CRISTÃS EM AÇÃO: a
MCA convida as irmãs para o Chá da Amiga,
que acontecerá no dia 30/09, sexta-feira, às
19h30, na IB no Setor de Mansões. Será um
tempo de comunhão precioso. Participe!

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

CURSO DE FLAUTA DOCE SOPRANO
- SEMINÁRIO I: O Ministério de Adoração
está promovendo, em parceria com a Yamaha,
o Seminário de Flauta Doce Soprano que
acontecerá nos dias 22 e 23 de Outubro. O
curso é, também, para quem não possui
conhecimento musical. Se você tem interesse
em participar ou quer saber mais informações
procure o MM Renan e as irmãs Elaine
Nascimento e Patrícia Martins.

PROJETO GABU: ore e contribua com esse
projeto de nossa igreja. Faça parte e abençoe
vidas em Guiné-Bissau. Estes são os alunos
de Teologia: Gideão Quelote, Lidia Rutt,
Sambis N’Firo, Felisberto Brandão e João
Sanha.

ÁGAPE DE NATAL: o Ministério da
Comunhão informa que o Ágape de Natal
ocorrerá no dia 17/12/16 e pede aos irmãos
que priorizem essa data e não marquem
eventos pessoais.

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!

Leitura Bíblica da Semana
26-Segunda
27-Terça
28-Quarta
29-Quinta
30-Sexta
01-Sábado
02-Domingo

Isaías 45:11-48:11
Isaías 48:12-50:11
Isaías 51:1-53:12
Isaías 54:1-57:13
Isaías 57:14-59:21
Isaías 60:1-62:5
Isaías 62:6-65:25

Efésios 4:1-16
Efésios 4:17-32
Efésios 5:1-33
Efésios 6:1-24
Filipenses 1:1-26
Filipenses 1:27-2:18
Filipenses 2:19-30

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

68:19-35
69:1-18
69:19-36
70:1-5
71:1-24
72:1-20
73:1-28

Provérbios 24:3-4
Provérbios 24:5-6
Provérbios 24:7
Provérbios 24:8
Provérbios 24:9-10
Provérbios 24:11-12
Provérbios 24:13-14

Escala de Serviços
Neste Domingo, 25/09
¨Assessoria Culto:
Fabiano N. e Caio Guedes.
¨Assessoria EBD:
Oliene.
¨Berçário 1:
Neuzanira.
¨Culto Infantil 4 a 7: Marcia e
Betânia.
¨Culto Infantil 1 a 3: Rosângela, Viviane e Amanda.
¨Diáconos:
Queomides e Maria Alves.
¨Projeção/Transm.: Daniel, Camylla e Ricardo.
¨Introdução:
Sebastião e Eduardo.
¨Motoristas:
Queomides.
¨Recepção:
Wélida e Shaula.
¨Segurança:
Izaque, Eduardo Alencar,
Clesson e Paulo José.

Organizada no dia 8 de dezembro de 1959
Pastor: Washington Luiz da Silva

No Próximo Domingo, 02/10
Paulo Lôbo e Nelson.
Rosiléia.
Letícia.
Tânia F. e
Alessandra.
Rosângela, Viviane e Amanda.
Valdivino e Rosiléia Alves.
Valdivino, Norton e Mayara.
Sebastião e Eduardo.
Israel.
Wélida e Shaula.
Izaque, Eduardo Alencar,
Clesson e Paulo José.

ATIVIDADES REGULARES
• 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.

EXPEDIENTE

• 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

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.
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - SETEMBRO DE 2016

Pastores Eméritos:
Alexandre Gonçalves da Silva (In Memorian)
Gerson Monteiro Camargo (In Memorian)
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

Boletim Dominical

Editorial

Ano XXXV - Nº39

Deus Cuidará de Ti
“V7-Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês.” (I Pedro 5:7)
Gosto muito de ler, estudar e pensar sobre esse tema: o Deus Criador que sustenta
todo o universo é o Deus que sustenta a minha e a sua vida (Abba Pai). Para alguns filósofos, essa
é a contradição do evangelho. “Como pode um Deus, que é perfeito, se preocupar com a
imperfeição (nós)”?
A carta do apóstolo Pedro nos convida a lançarmos sobre o Senhor tudo o que nos
incomoda. A palavra que o apóstolo usa, em algumas versões, lançado tem, de fato, essa ideia de
arremessar. A razão para que não tenhamos ansiedade é a que Jesus nos dá, em Mateus 6:25-34;
10:28,33. Davi, no capítulo de 55, escreve a poesia para uma música que no versículo 22 diz:
Entregue seus preocupações ao Senhor e ele o susterá; Não podemos negar que a ansiedade
exista, mas a bíblia nos ensina um tratamento para ela: lancem. É um gesto de libertação! E não é
somente lançar por lançar, mas lançar “porque Ele tem cuidado de nós”.
Você tem percebido o cuidado de Deus por você? Você tem percebido a proteção de
Deus na sua vida? No ano de 2002, o compositor e cantor Sérgio Britto, líder da banda Titãs,
escreveu a letra de uma canção que foi umas das músicas mais tocadas nas rádios e inclusive foi
tema de novela. Em que a letra diz: “O acaso vai me proteger/Enquanto eu andar distraído/O
acaso vai me proteger/Enquanto eu andar” (Sérgio Britto, 2002 – Titãs). Muitas pessoas ainda
não tiveram o privilégio que nós temos de termos um Deus que cuida de nós, mas acreditam em
uma força maior.
O acaso é simplesmente um modo de dizer que ninguém nos protege em qualquer
momento da vida. A vida é única, simplesmente única. Você ganhou uma chance de viver, de saber
que você é você! Então no final, percebe que já que era única, porque não tê-la vivido intensamente?
Repleta de amor, de paixão, de prazeres e não apenas para ajuntar dinheiro para não poder levar
no caixão. O arrependimento pior de todos, é o de não ter tentado ser feliz!
Ainda que o mundo fosse desmoronar, Deus está presente para proteger (refúgio) e
dar socorro. O refúgio onde se esconder, a fortaleza para suportar a provação, o socorro sempre
de prontidão.
Como ele é o nosso refúgio, corremos para ele. (refúgio – um lugar alto e inacessível,
uma “segurança máxima”).
O Senhor efetivamente eliminou a ameaça: a guerra acabou e os recursos para iniciarse outra foram destruídos. A voz que controla tudo agora ordena a tranquilidade e restabelece a
confiança.
“Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso
não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que
estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria.”
(Salmo 46:1-3)
Bom domingo!
MM Renan Guedes Hart
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Sobradinho, 25 de setembro de 2016.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão Pelo Culto
Igreja em Ação
Prelúdio

Instrumental

Ministério de Comunicação
Instrumental

“Não afastes de tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado
de obedecer a tudo o que nele está escrito; assim farás prosperar o teu caminho e serás bemsucedido.” ( Josué 1:8)

Canto Congregacional
Participação Musical
Momento de Intercessão

“Aquele Que Me Ama” e “És Amável”
Sílvia Letice

1. Pedir ao Senhor um coração disposto a obedecê-lo.
2. Agradecer a Deus por ter nos escolhido para servi-lo e ajudar-nos a andar no seu caminho.
3. Pedir ao Senhor a determinação de ouvirmos sempre a sua voz e nunca nos desviarmos dos seus
caminhos.

Consagração de Dízimos e Ofertas
1- Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi,
a chamar-me com amor;
mas de ti mais perto eu almejo estar,
ó bendito Salvador!
Mais perto da tua cruz,
quero estar, ó Salvador!
Mais perto, para tua cruz,
leva-me, ó meu Senhor!

“Meu Senhor, Sou Teu - 361 HCC”
2- Bem contente está o meu coração
em servir-te sem temor.
Seguirei teus passos com retidão,
constrangido pelo amor.
3- Oh, que pura e santa alegria é
aos teus santos pés me achar,
e com viva e mui reverente fé
com o Salvador falar!

Texto Bíblico

Jonas 1:3

“Jonas, porém, fugiu da presença do SENHOR, na direção de Társis. Descendo para Jope,
achou um navio que ia para Társis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Társis,
fugindo da presença do SENHOR.”

Mensagem “Os obedientes não precisam fugir” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional
“Eu Não Posso Fugir do Teu Espírito - 208 HCC”

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Igreja em Ação
Prelúdio

Instrumental

Instrumental
Ministério de Comunicação
Instrumental

“Jesus dizia a todos: Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua
cruz e siga-me.” (Lucas 9:23)

Canto Congregacional
Oração
Tema:
Divisa:

“Aleluia! Aleluia! Gratos Hinos Entoai - 60 HCC”
Visitantes, Bens e Vidas
“É Tempo de Avançar Multiplicando o Amor de Deus!”
Neemias 2:18

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

Hino Oficial
Oração Pelos Campos Missionários
Participação Musical
Momento de Intercessão

“Tempo de Avançar”
Alex Lima

1. Pedir ao Senhor que nos ajude a renunciarmos a nós mesmos, por Cristo.
2. Rogar a Deus um coração submisso a fim de que possamos agradá-lo.
3. Pedir ao Senhor que nos socorra para que andemos em santidade.

Participação Musical
Recitativo Bíblico

Alex Lima
II Coríntios 6:14; I Pedro 1:16

“Não vos coloqueis em jugo desigual com os incrédulos; pois que sociedade tem a justiça com a
injustiça? Que comunhão há entre luz e trevas? Pois está escrito: sereis santos, porque eu sou
santo.”

Canto Congregacional
“Vem, Esta é a Hora”, “Senhor Te Quero”, “Por Estas Razões”
Oração pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Leitura Bíblica
João 3:30
“É necessário que ele cresça e eu diminua.”
Mensagem “Mais de Deus, Menos de Mim”
Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional
“Digno é o Senhor”
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.

Eu não posso fugir do teu Espírito, Nem ficar distante do teu amor.
Se eu subir até os céus, Se ao abismo eu descer,
sei que ali tu estás. Mesmo se eu tomar as asas da alvorada,
tua mão ainda assim me guiará. Mesmo vindo a noite escura,
tua luz brilhará e comigo estarás.

Oração
Poslúdio

Noite - 19h

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

Oração de Gratidão
Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min
“Aquele que Me Ama”
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda
Este é o que me ama
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda
Este é o que me ama
E aquele que me ama será amado por meu pai
E eu também o amarei
E me manifestarei a ele.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda
Este é o que me ama
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda
Este é o que me ama

“És Amável”
Revelaste o teu amor Senhor, por nós na cruz
Demonstrando-nos, eterna compaixão
Salvação concede a todo o que, confia em ti
Jesus, tu és o Deus, da nossa redenção

Mestre e autor da vida, vem reinar em mim
Desejável é tua vontade
Cria através de mim o amor, o teu amor,
E dar-te-ei louvor eternamente

És amável, tu és Santo,
Concedeste o que tem de melhor
És tão meigo, compassivo,
Cristo vivo, tu és Deus

“Meu Senhor, Sou Teu - 361 HCC”

Noite - 19h
“Aleluia! Aleluia! Gratos Hinos Entoai - 60 HCC”
21- Aleluia! Aleluia!
Gratos hinos entoai.
Jubilosos e contentes,
hinos a Jesus cantai.
Pra livrar-nos do pecado,
triste morte padeceu;
ele vida eterna deu.

Cristo, Redentor divino,
3- Aleluia! Aleluia!
o pecado aniquilou
A Jesus rendei louvor.
e alcançou a mesma bênção Aleluia eternamente
para os que ele resgatou.
ao bendito Redentor!
Eis milhares de milhares
Ao Consolador dai glória,
a prestar-lhes adoração,
pois conforto e vida traz.
descobrindo em sua obra
Aleluia ao Pai eterno,
vida, luz e salvação.
Deus da graça, Deus da paz! Amém!

“Tempo de Avançar”
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.

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!

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!

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

“Vem, Esta é a Hora”

1- Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi,
a chamar-me com amor;
mas de ti mais perto eu almejo estar,
ó bendito Salvador!

Vem, esta é a hora da adoração, vem, dar a Ele teu coração.
Vem, assim como estás para adorar, vem, assim como estás diante do pai.
Vem.
Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará.
Mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá.

Mais perto da tua cruz,
quero estar, ó Salvador!
Mais perto, para tua cruz,
leva-me, ó meu Senhor!

“Senhor Te Quero”

2- Bem contente está o meu coração
em servir-te sem temor.
Seguirei teus passos com retidão,
constrangido pelo amor.

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

3- Oh, que pura e santa alegria é
aos teus santos pés me achar
e com viva e mui reverente fé
com o Salvador falar!

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

“Eu Não Posso Fugir do Teu Espírito - 203 HCC”
Eu não posso fugir do teu Espírito, Nem ficar distante do teu amor.
Se eu subir até os céus, Se ao abismo eu descer,
sei que ali tu estás. Mesmo se eu tomar as asas da alvorada,
tua mão ainda assim me guiará. Mesmo vindo a noite escura,
tua luz brilhará e comigo estarás.

“Por Estas Razões”
Por teu grande amor
Por tua vida em mim
Pelo teu perdão
Graça que é sem fim

Por tuas mãos que curam
Esperança aqui
Pelo dom da paz
Pela fé em ti

E por isso te louvo
E por isso te adoro
E por isso eu vivo
para falar do teu amor

