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Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 23/10 No Próximo Domingo, 30/10 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, 23 de outubro de 2016.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXV - Nº43

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

“Fazei isto!”

24-Segunda
25-Terça
26-Quarta
27-Quinta
28-Sexta
29-Sábado
30-Domingo

DIA DE CONVIVÊNCIA: será no dia 29/
10 na chácara do Jaime. Inscrições no valor de
R$ 15,00 na recepção da PIBS. Crianças de 0
a 6 anos não pagam. Participe!

SÉRIE INTERLÚDIO: no dia 06/11
teremos a Série Intelúdio, às 18 horas, na
PIBS, com a apresentação da clarinetista
Renata Menezes. Participe!

CULTO DA FAMÍLIA: no dia 06/11
teremos o culto da família na PIBS. Nessa
ocasião, nos cultos da manhã e da noite,
teremos a participação do Pr. Arlem Maffra -
PIB de São Paulo. Ore por esse culto e traga
visitantes.

ANIVERSARIANTES: 24- Zoraine Freitas

Brito Oliveira; 26- Luciana de Oliveira Pinto,

Maria Alves de Oliveira; 27- Elisaldo Alcântara

Menezes Filho; 28- Cleidson Roosevelt

Gomes e Silva, José Gomes de Souza, Valmi

Vieira dos Santos. Casamento: 27- Queomides

e Patrícia. Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: o Ministério da

Comunhão informa que os ingressos para o

Ágape de Natal que acontece no dia 17/12 já

estão à venda. Valor por pessoa: R$ 40,00 e

crianças até 12 anos não pagam. Consulte a

forma de pagamento com as irmãs Nadir e

Danielle.

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!

Daniel e Clesson.
Oliene.
Maria das Graças.
Gláucia e
Emanuel.
Rosângela, Amanda e Ivanira.
Isaque e Norma.
Mayara, André e Norton.
Eduardo e Elias.
Franquisnei.
Valmi e Sebastião.
Sebastião, Ariovaldo e
Israel.

Paulo e Lucas referem que, assim agindo, a comunidade cumpria uma ordem
dada por Jesus na última ceia: “Fazei isto em minha memória”. O imperativo “fazei
isto!”  convida a repetir uma ação e é difícil pensar que esta ação não seja a de partir e
distribuir o pão, que acabava de ser diretamente mencionada. Na experiência vivida
anteriormente, ainda no AT, a partir das famílias, havia as reuniões em torno da mesa
para comer e nessas ocasiões não eram somente os de casa, mas também os empregados
eram chamados a estarem participando dessa comunhão. Por qual razão? A resposta é
a mesma de hoje: lá no AT, era a manifestação de gratidão pelos feitos de Deus na vida
do seu povo. Jesus, o Deus encarnado, traz para si esta celebração: “Fazei isto em
minha memória”.

Sendo Jesus o Messias, era o aprendizado para seus discípulos em sua
companhia, uma prefiguração, uma antecipação da refeição escatológica. Comer é muito
bom, principalmente quando todos da casa se fazem presentes em torno da mesa numa
celebração de comunhão. O que no AT se fazia era uma reunião de gratidão a Deus pelo
provimento, quando o povo aprendeu a orar e as palavras eram para agradecer:
“obrigado, Deus, pelo suprimento de cada dia”.

O que lembrar dos feitos de Deus em Jesus? Há um hino do HCC-447, que diz
assim: “Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador
na cruz me resgatou…” E a resposta vem em seguida no estribilho: “Mas eu sei em
quem tenho crido, estou seguro que é poderoso, pra guardar bem o meu tesouro até
o dia final”. Sendo assim, o aprendizado dessa comunhão é a doce lembrança do
grande amor de Deus em Cristo. Eu não posso entender o que Ele achou em mim, mas eu
creio e posso entender que este imperativo “fazei”, é pra fazer! Fazer valer o convívio
em família, fazer valer o convívio entre irmãos  em Cristo – no repartir do pão e nas
orações. Nesse treinamento estaremos aprendendo a conviver com os salvos na
eternidade – viver com os nossos iguais, onde nada poderá nos separar – nem credo,
nem cor… Nada mesmo! Fazei isto!

Pr. Paulo Florêncio e Silva

Jeremias 42:1-44:23
Jeremias 44:24-47:7
Jeremias 48:1-49:22
Jeremias 49:23-50:46
Jeremias 51:1-53
Jeremias 51:54-52:34
Lamentações 1:1-2:19

2Timóteo 2:1-21
2Timóteo 2:22-3:17
2Timóteo 4:1-22
Tito 1:1-16
Tito 2:1-15
Tito 3:1-15
Filemon 1:1-25

Salmo 92:1-93:5
Salmo 94:1-23
Salmo 95:1-96:13
Salmo 97:1-98:9
Salmo 99:1-9
Salmo 100:1-5
Salmo 101:1-8

Provérbios 26:3-5
Provérbios 26:6-8
Provérbios 26:9-12
Provérbios 26:13-16
Provérbios 26:17
Provérbios 26:18-19
Provérbios 26:20

Jeferson e Alessandro.
Rosileia.
Maria das Graças.
Carol e
Rute.
Elaine, Gislaine e Viviane.
Joaquim e Evenita.
Josy, Daniel e Larissa.
Maria Clara e Anna Júlia.
Queomides.
Magali e Valdivino.
Queomides , Dájames e
Antônio Cruz.



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

Canto Congregacional “A Deus Demos Glória - 228 HCC”
Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Leitura Bíblica I Pedro 1:21-25

Momento de Intercessão

Canto Congregacional “Seja Adorado”, “Somente a Um Deus Assim” e “Não Há Deus Maior”
Oração pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Leitura Bíblica I Coríntios 11:28a
Mensagem       “Aprenda a Viver Na Palavra” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “´Ó Senhor, Vem Me Dirigir - 212 HCC”

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 “Vim Para Adorar-Te” e “Bem Mais Que Tudo”
Recitativo Bíblico II Coríntios 11:26

Dedicação de Dízimos e Ofertas “Rude Cruz - 132 HCC”

Oração
Mensagem Pr. Paulo Florêncio e Silva
Ministração da Ceia do Senhor
Canto Congregacional  “O Poder do Sangue - 89 CC”

Oração
Poslúdio Instrumental

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

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” (João 3:16)

“Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice proclamais a morte do
Senhor, até que ele venha.”

1- Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu,
revelando vergonha e pavor.
mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz,
dando a vida por mim, pecador.

Sim, eu amo a mensagem da cruz;
suas bênçãos eu vou proclamar.
Levarei eu também minha cruz
'té por uma coroa trocar.

2- Lá da glória dos céus o Cordeiro de Deus
ao Calvário humilhante baixou;
e essa cruz tem pra mim atrativos sem fim
porque nela ele me resgatou.

3- Eu, aqui, com Jesus a vergonha da cruz
quero sempre levar e sofrer.
Ele vem me buscar, e com ele no lar
sua glória pra sempre vou ter.

1- Do teu pecado te queres livrar?
Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Almejas tu do maligno escapar?
Seu sangue tem este poder.

Há poder, sim, força sem igual,
Só no sangue de Jesus;
Há poder, sim, prova-o, pecador,
Oh, aceita o dom de Jesus!

2- Queres com tua vaidade acabar?
Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Vícios, paixões, queres tu dominar?
Seu sangue tem este poder.

3- Teu coração queres purificar?
Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Todas as manchas te pode tirar;
Seu sangue tem este poder.

4- Queres entrar no serviço real?
Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Queres também ser um servo leal?
Terás no seu sangue o poder.

“Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes;
penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os

pensamentos e intenções do coração.” (Hebreus 4:12)

1. Agradecer a Deus pela oportunidade que temos de ter a Bíblia.
2. Pedir ao Senhor disposição espiritual para fazer da Bíblia o alicerce da nossa vida e da nossa fé.
3. Pedir ao Senhor pelo nosso retorno à Bíblia.

Por intermédio dele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu
glória, de modo que vossa fé e esperança estejam em Deus.

Assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade que leva ao
amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo coração.

Fostes regenerados não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de
Deus, que vive e permanece.

Porque toda pessoa é como a relva, e toda sua glória, como a flor da relva. Seca-se
a relva, e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a
palavra que vos foi evangelizada.

DIRIGENTE:

MULHERES:

JUVENTUDE:

TODOS:

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.



Manhã - 10h25min
“Vim Para Adorar-Te”

“Bem Mais Que Tudo”

“Rude Cruz - 132 HCC”

“O Poder do Sangue - 89 CC”

Noite - 19h

Sua face é como um leão.
Seus olhos como chama de fogo.
Seus pés reluzentes.
Suas mãos poderosas.
Bendito é o Cordeiro de Deus. (bis)

Seja adorado Aquele que está entre nós.
Adorado no Seu santo monte.
Seja adorado o Cristo, o Filho de Deus.
Para sempre e sempre amém,
pelos séculos dos séculos amém.
Santo é o Senhor. (bis)
Aleluia.

Eu nunca saberei o preço,
dos meus pecados lá na cruz.
Eu nunca saberei o preço,
dos meus pecados lá na cruz.

Luz do mundo vieste a terra,
Pra que eu pudesse te ver.
Tua beleza me leva a adorar-te,
quero contigo viver.

Vim para adorar-te, vim para prostar-me.
Vim para dizer que és meu Deus.
És totalmente amável, totalmente digno,
tão maravilhoso para mim

Eterno rei, exaltado nas alturas.
Glorioso nos céus.
Humilde vieste à terra que criaste
e por amor pobre se fez.

Bem mais que as forças. Poder e reis.
Que a natureza e tudo que se fez.
Bem mais que tudo, criado por tuas mãos.
Deus, Tu és o Início, Meio e Fim.
Bem mais que os mares.
Bem mais que o sol
e as maravilhas que o mundo conheceu.
E as riquezas e tesouros desta Terra.
Incomparável és pra mim.

Por amor, sua vida entregou.
Meu Senhor, humilhado foi.
Como a flor machucada no jardim.
Morreu por mim, pensou em mim.
Me amou.

1- Do teu pecado te queres livrar?
Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Almejas tu do maligno escapar?
Seu sangue tem este poder.

Há poder, sim, força sem igual,
Só no sangue de Jesus;
Há poder, sim, prova-o, pecador,
Oh, aceita o dom de Jesus!

2- Queres com tua vaidade acabar?
Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Vícios, paixões, queres tu dominar?
Seu sangue tem este poder.

3- Teu coração queres purificar?
Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Todas as manchas te pode tirar;
Seu sangue tem este poder.

4- Queres entrar no serviço real?
Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Queres também ser um servo leal?
Terás no seu sangue o poder.

1- Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu,
revelando vergonha e pavor.
mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz,
dando a vida por mim, pecador.

Sim, eu amo a mensagem da cruz;
suas bênçãos eu vou proclamar.
Levarei eu também minha cruz
'té por uma coroa trocar.

2- Lá da glória dos céus o Cordeiro de Deus
ao Calvário humilhante baixou;
e essa cruz tem pra mim atrativos sem fim
porque nela ele me resgatou.

3- Eu, aqui, com Jesus a vergonha da cruz
quero sempre levar e sofrer.
Ele vem me buscar, e com ele no lar
sua glória pra sempre vou ter.

1- A Deus demos glória, com grande fervor;
seu Filho bendito por nós todos deu.
A graça concede a qualquer pecador,
abrindo-lhe a porta de entrada no céu.

Exultai! Exultai! Vinde todos louvar
a Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor.
A Deus demos glória, porquanto do céu
seu Filho bendito por nós todos deu.

2- Oh, graça real! foi assim que Jesus,
morrendo, seu sangue por nós derramou.
Herança nos céus, com os santos em luz,
comprou-nos Jesus, pois o preço pagou.

3- A crer nos convida tal prova de amor
nos merecimentos do Filho de Deus.
E quem, pois, confia em Jesus, Salvador,
vai vê-lo exaltado na glória dos céus.

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

Não há Deus maior, não há Deus melhor.
Não há Deus tão grande como nosso Deus.

Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas.
Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou.

Para Seu louvor. (4x)

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.

“A Deus Demos Glória - 228 HCC”

“Seja Adorado”

“Somente a Um Deus Assim”

“Não Há Deus Maior”

“Ó Senhor, Vem Me Dirigir - 212 HCC”


