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Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 09/10 No Próximo Domingo, 16/10 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:
¨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, 09 de outubro de 2016.

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

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

Pastoral

As Crianças do Reino

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

SÉRIE INTERLÚDIO:  no próximo
domingo, dia 16/10, teremos a Série Interlúdio,
às 18h, na PIBS.

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. Os alunos de
Enfermagem são: Carino Ranque, Marguita
Nheco, Dina Moreira, Jemima S. Luiz, Jemima
Pereira e Lidiana Teixeira.

OFICINA DE LIBRAS:  nos dias 22, 29/
10, 05 e 19/11 será realizada uma oficina de
LIBRAS em nossa igreja com a professora
Lúcia, membro da PIB do Guará I e intérprete
na Câmara dos Deputados. As aulas ocorrerão
das 15h30 às 17h30, nas datas citadas.
Inscrições no valor de R$ 50,00 com a Ana
Cristina.

ANIVERSARIANTES: 10- Henrique
Pessoa Medeiros; 11- Mikaella de Sousa
Nascimento; 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.
Parabéns!

MULTIPLIQUE: dos dias 11 a 14/10, o Pr.
Washington, juntamente com 8 irmãos da
PIBS, participarão do Congresso Multiplique
em Guarapari/ES. Estejamos em oração!

GRATIDÃO: no dia 11 de outubro o MM
Renan Hart completará 2 anos de Ministério
na PIBS. Louvamos a Deus por sua vida.
Parabéns!

CULTO ADM: o Pr. Washington Luiz
convoca os membros da PIBS para a assembleia
regular a ser realizada no próximo domingo,
dia 16/10, às 10h25.

DIA DAS CRIANÇAS: no dia 12/10,
quarta-feira, teremos uma programação
especial para as crianças no Planeta Alegria.
Hoje é o último dia para inscrições. Participem!

Francisco Mota e Valmi.
Oliene.
Dinalva.
Tânia N. e
Alice.
Amanda, Sara e Ivanira.
Adalberto e Maria Alves.
Larissa, Josy e André.
Carol e Guilherme.
Alessandro.
Paulo José e Olinda.
Marcos Gomes, Hudson Teles e
Ricardo Valverde.

Alex e Clesson.
Rosiléia.
Débora Nascimento.
Patrícia e
Joel.
Larissa, Fernanda e Mada.
Edson e Ivone.
Ricardo, Valdivino e Camylla.
Welida e Gléslia.
Alessandro.
Shaula e Valmi.
Daniel, Fernando Bulhões e
Wallace.

Jeremias12:1-14:10
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

I Tessalonicenses 1:1-2:9
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

Salmo 79:1-13
Salmo 80:1-19
Salmo 81:1-16
Salmo 82:1-8
Salmo 83:1-18
Salmo 84:1-12
Salmo 85:1-13

Provérbios 24:30-34
Provérbios 25:1-5
Provérbios 25:6-7
Provérbios 25:8-10
Provérbios 25:11-14
Provérbios 25:15
Provérbios 25:16

Então, trouxeram-lhe algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse
por elas. Os discípulos, contudo, os repreendiam. Mas Jesus lhes ordenou: “Deixai
vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o Reino dos Céus pertence aos que se

tornam semelhantes a elas” (Mt 19.13-14).

    A ternura revelada pela graça de Deus, em Jesus, na ocorrência com as
crianças, contrariando o pensamento dos seus discípulos, aponta para a extensão do
direito a todos, de entrar no céu. Jesus inclui as crianças, depois de referí-las como
exemplo para os grandes, depois de abençoá-las, Ele as inclui como beneficiárias do
plano de salvação.

    O que Jesus viu nas crianças foram características imprescindíveis e
necessárias àqueles que são chamados de filhos, de salvos, de servos, de corpo de
Cristo. O Filho de Deus apreciou naqueles frágeis meninos e meninas, protegidos
pelas suas mães, trazidas a Ele para que fossem abençoadas; Ele viu o âmago da
simplicidade, da inocência e da humildade tão raros na vida cristã.

      Os discípulos aprenderam com as palavras de Jesus, depois de se portarem
com orgulho, disputa e ambição, quando se debatiam sobre qual deles seria o maior no
reino dos céus. O Bom Pastor enfatiza o princípio de uma inocência pura, possível a
todos nós, quando ministramos sobre a ira, sobre a soberba, sobre a ambição do
coração, sobre a vaidade: o sangue poderoso do Cordeiro, na cruz.

    Ao ministrar às crianças Jesus quis instilar uma disposição mansa, terna,
humilde, inocente para ser vivida por aqueles que são chamados imitadores de Deus,
como filhos amados, que foram ensinados a falar em salmos, e hinos, e cânticos
espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor nos corações.

    Anos mais tarde, aquelas mães não se esqueceram do que viram e contaram
para suas gerações futuras aquele grande acontecimento de Jesus com seus filhos;
outros que testemunharam, também, não se esqueceram do ocorrido e maravilhados
mantiveram suas lembranças das mãos poderosas e acolhedoras de Jesus.

      Seguramente, muitos daqueles pequeninos se tornaram discípulos do Mestre,
aquele que a caminho da cruz, ciente do sofrimento que o espera, ainda teve tempo e
disposição para parar e abençoar os pequeninos: “Deixai-os vir a mim”.

De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva



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

Canto Congregacional “Ó Senhor, Vem me Dirigir - 212 HCC”
Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Vídeo sobre o Sertão
Tema: “É Tempo de Avançar Multiplicando o Amor de Deus!”
Divisa: Neemias 2:18

Oração Pelos Campos Missionários
Hino Oficial “Tempo de Avançar”
Momento de Intercessão

Recitativo Bíblico II Co 13:5; I Jo 3:20-21

Canto Congregacional “O Meu Prazer”, “Somente a Um Deus Assim” e “Doce Presença”
Oração pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Leitura Bíblica I Coríntios 11:28a
Mensagem     “Vivendo na Presença de Deus” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Poder do Teu Amor”

Oração de Gratidão
Poslúdio Instrumental

Noite - 19hManhã
Processional                                                              Crianças Espaço Vida e Arte
Saudações e Boas Vindas Darlan
Oração de Intercessão Pelo Culto
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental
Canto Congregacional “Meu Bom Pastor”

Canto Congregacional “Aleluia! Louvai a Deus”

Canto Congregacional “Cuidado Olhinho o Que Vê”

Canto Congregacional “Se Jesus Te Satisfaz”
Momento de Intercessão Iara, Pedro e Fernando
Recitativo Bíblico Provérbios 22:6

Participação Musical Coro Infantil
Testemunhos
Mensagem Rosiléia Alves
Canto Congregacional  “As Crianças Para Cristo - (Adaptação hino “Minha Pátria Para Cristo”)”

Oração
Poslúdio Instrumental

“Instrui a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer não se desviará dele.”

Meu Bom Pastor é Cristo,
com ele eu andarei,

conduz –me a calmas águas,
com ele eu andarei.

Sempre, sempre, com ele andarei. 2x

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia
louvai a Deus!

 Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia
Louvai a Deus!

Louvai a Deus! (Aleluia)4x

Cuidado mãozinha o que pega 2x
Cuidado pezinho onde pisa 2x
Cuidado olho,boca,mão2x
O salvador do céu está olhando pra você
Cuidado olho,boca,mão e pé.

Cuidado olhinho o que vê .2x
O Salvador do céu está olhando pra você
Cuidado olhinho o que vê! 2x
Cuidado boquinha o que fala – 2x

As crianças para Cristo, eis a minha petição
As crianças tão queridas são–lhe joias de valor!
Alcancemos as crianças pois Jesus assim falou
E que sejam consagradas ao serviço do Senhor.

Salve Deus nossas crianças!
Conduzindo-as para o bem
Que elas cresçam em amor
Para a glória do Senhor.

Quero pois com alegria, ver feliz os pais também
Ensinando-as com carinho, testemunho e amor.
Sejam firmes e leais em cumprir sua missão
De levar ao céu de luz essas joias de valor!

“Ora, seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns
aos outros, assim como ele nos ordenou.” (I João 3:23)

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

1. Declarar ao Senhor que queremos viver na Sua presença
2. Pedir ao Senhor que nos ajude na consagração do nosso corpo a Deus.
3. Pedir a Deus que nos ensine a confessar os pecados e crer na purificação pelo sangue de Jesus.

“Examines, pois, o homem a si mesmo...”

“Examinai a vós mesmos, para ver se estais na fé. Provai a vós mesmos. Ou não reconheceis
que Jesus Cristo está em vós? A não ser que já estejais reprovados. pois, se o coração nos

condena, Deus é maior que nosso coração; ele conhece todas as coisas. Amados, se o coração
não nos condena, temos confiança para com Deus.”

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.



Manhã - 10h25min
“Meu Bom Pastor”

“Aleluia! Louvai a Deus”

“Cuidado Olhinho o Que Vê”

“Se Jesus Te Satisfaz”

Noite - 19h
Ó Senhor, Vem me Dirigir - 212 HCC”

“Tempo de Avançar”

“O Meu Prazer”

“Somente a um Deus Assim”

“Doce Presença”

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!

Meu Bom Pastor é Cristo,
com ele eu andarei,

conduz –me a calmas águas,
com ele eu andarei.

Sempre, sempre, com ele andarei. 2x

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia
louvai a Deus!

 Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia
Louvai a Deus!

Louvai a Deus! (Aleluia)4x

Cuidado mãozinha o que pega 2x
Cuidado pezinho onde pisa 2x

Cuidado olho,boca,mão2x
O salvador do céu está olhando pra você

Cuidado olho,boca,mão e pé.

Cuidado olhinho o que vê .2x
O Salvador do céu está olhando pra você

Cuidado olhinho o que vê! 2x
Cuidado boquinha o que fala – 2x

Se Jesus te satisfaz bate palma (2x)
Cada um no seu cantinho, aperte a mão do seu vizinho,
Cante agora bem baixinho bate palma
Bate palma
Outra vez
Se Jesus te satisfaz bate palma.

Se tem paz no coração levante a mão
Se é em Cristo a tua fé fique de pé
Vamos tods assentar
Um sorriso vamos dar – rá , rá, rá
Bate palma
Outra vez
Se Jesus te satisfaz bate palma .

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.

Ó Senhor, vem me dirigir!
com fervor quero te seguir
Para hoje e sempre te honrar
e teu amor ao mundo mostrar.

1.  Quero buscar e pedir ao Senhor
do seu Espírito e seu amor;
e na palavra vou refletir,
pois suas ordens eu quero cumprir.

2. Quero louvar e ouvir o Senhor,
o seu Espírito libertador,
todo pecado já confessar,
tudo que tenho lhe dedicar.

3. Quero falar e seguir ao Senhor,
ao seu Espírito consolador;
no seu trabalho vou investir
e só a ele amar e servir.

Há um doce Espírito aqui
E eu sei que é o Espírito de Deus
Já podemos todos perceber
A presença do Jesus o Salvador

Doce presença, presença santa,
Vem sobre nós!,
Encher-nos com o Teu poder
Te adoraremos por Tua presença aqui
E que renovará os nosso corações
Louvado seja o Senhor!

Se te achas salvo e ao invés
Estás débil, oprimido e sem vigor
Rende-te a presença do Senhor
E o Espírito te encherá de amo

Eu jamais me curvarei,
nem louvor darei a homem.
para rei ou reino algum,
jamais darei meu coração ou cantarei.

O desejo do coração,
a lealdade e a devoção,
vão servir aquEle
que morreu naquela cruz.

Somente a um Deus assim
eu dirijo meu louvor,
e toda a minha fé.
Ao único Rei dos reis
meus joelhos dobrarei.
Tudo lhe darei. (2x)

Ao Deus criador,
Jesus que me salva,
Redime e restaura,
revive e renova...
Somente a um Deus assim
darei meu louvor


