Informativo
ANIVERSARIANTES: 31- Luciana Teixeira
Bouças Mendes, Samuel Barbosa Guedes; 02Lucas Farias de S. Chagas, Sílvia S. Ferreira
dos Santos; 03- Rosalee Ribeiro Souza; 04Carla Jurumenha Malaquias, Jesse Farias

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ORE MAIS: o Congresso de Avivamento

Elias Monteiro de Oliveira, Sônia Maria
Rodrigues de Araújo. Casamento: 02- Pr.

CULTO DA FAMÍLIA: no próximo

Ivani e Nelita Guerra; 05- Sílvia Letice e Athos

domingo, 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.

Motta. Parabéns!

ÁGAPE DE NATAL: o Ministério da
Comunhão informa que o Ágape de Natal
acontecerá no dia 17/12. Procurar as irmãs
Nadir e Danielle para saber o que sua família
deverá trazer.

PROJETO GABU: faça parte do Projeto
Gabu e abençoe vidas em Guiné-Bissau. “Cada
um contribua de acordo com o que decidiu no
coração; não com tristeza nem por
constrangimento, pois Deus ama a quem
contribui com alegria”. (II Coríntios 9:7)

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
31-Segunda
01-Terça
02-Quarta
03-Quinta
04-Sexta
05-Sábado
06-Domingo

Lamentações 2:20-3:66
Lamentações 4:1-5:22
Ezequiel 1:1-3:15
Ezequiel 3:16-6:14
Ezequiel 7:1-9:11
Ezequiel 10:1-11:26
Ezequiel 12:1-14:11

Hebreus 1:1-14
Hebreus 2:1-18
Hebreus 3:1-19
Hebreus 4:1-16
Hebreus 5:1-14
Hebreus 6:1-20
Hebreus 7:1-17

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

102:1-28
103:1-22
104:1-23
104:24-35
105:1-15
105:16-36
105:37-45

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

26:21-22
26:23
26:24-26
26:27
26:28
27:1-2
27:3

Escala de Serviços
Neste Domingo, 30/10
¨Assessoria Culto:
Jeferson e Alessandro.
¨Assessoria EBD:
Rosileia.
¨Berçário 1:
Maria das Graças.
¨Culto Infantil 4 a 7: Karina e
Vanessa.
¨Culto Infantil 1 a 3: Elaine, Gislaine e Viviane.
¨Diáconos:
Joaquim e Evenita.
¨Projeção/Transm.: Josy, Daniel e Larissa.
¨Introdução:
Maria Clara e Anna Júlia.
¨Motoristas:
Queomides.
¨Recepção:
Magali e Valdivino.
¨Segurança:
Queomides, Dájames e
Antônio Cruz.

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

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

Ferreira, Nilzete dos Santos Camargos; 05-

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

Espiritual Ore Mais ocorrerá nos dias 1 e 2 de
novembro, às 19h30 na Igreja Batista
Esperança em Taguatinga e o preletor será o
Pr. Sammy Tippit. Participe!

No Próximo Domingo, 06/11
Paulo Lobo e Nelson.
Oliene.
Euza.
Betânia e
Gabriela.
Elaine, Gislaine e Viviane.
Deraldo e Eufrosina.
Camylla, Mayara e Daniel.
Guilherme e Welida.
Alessandro.
Sebastião e Shaula.
Elisaldo, André Aguiar e
Marcelo Rodrigues.

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 - OUTUBRO DE 2016

Boletim Dominical

Pastoral

Ano XXXV - Nº44

Chamados para o louvor
Não é difícil compreender que fomos criados por Deus para que, num grande
coro, todos sobre a face da terra, juntos com o universo, do qual fazemos parte,
celebrássemos e proclamássemos a glória de Deus. Difícil mesmo é viver essa
compreensão.
Devemos em uma só voz, também, pedir ao Senhor que nos guarde para que:
“as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam agradáveis na
presença do Senhor, nossa rocha e nosso Redentor”.
Para nós que já recebemos a Jesus, como Salvador e Senhor, não nos parece
ingratidão vivermos empobrecidos, indignos e até mesmo em relacionamentos
pecaminosos, com jugos desiguais, diante do Deus que providenciou todas as bênçãos
espirituais das regiões celestes em Cristo? Fomos chamados à salvação para vivermos
vitoriosamente.
Temos uma jornada cristã e não estamos sós nessa caminhada. Aquele que foi
o autor e consumador da nossa fé estende suas mãos para providenciar os meios de
realizarmos uma jornada vencedora, ainda que em meio às muitas tribulações. Somos
vitoriosos em Cristo e esse fato nos fortalece a não desistirmos de viver para louvor a
Deus.
Como cristãos não podemos ser superficiais. O cristão é aquele que se
enriquece, diariamente, com a riqueza de Cristo e evita afundar-se nas sombras espessas
desses dias terríveis. Seja você o cristão que se desenvolve nos horizontes das infalíveis
promessas de Deus.
Somos o povo da Palavra e não podemos ficar paralisados diante da tirania da
escassez de qualquer natureza. Em Jesus somos vencedores, porque Deus fará tudo
convergir para Cristo. Ele é o Senhor da batalha. Ele é quem toma as nossas crises e
tribulações para nos abençoar. É quem nos supre, nos cura, nos dá paz ao coração,
alegria e certezas na dor.
Esse povo do caminho vive, exclusivamente, para o louvor da glória ao Senhor,
em conformidade com o que apraz à vontade e o poder do soberano Deus, segundo a
aspersão da graça do Seu Filho e em sintonia com o sopro companheiro do Seu Espírito.
Nós somos essa geração e somos chamados a retornar para o louvor da glória de Deus.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva
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Sobradinho, 30 de outubro de 2016.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão Pelo Culto
Prelúdio

Instrumental
Instrumental

“Quanto ao restante, que ninguém me importune, pois trago no corpo as marcas do sofrimento
de Jesus.” (Gálatas 6:17)

Canto Congregacional
“Aclame ao Senhor” e “Mais de Cristo - 364 HCC”
Oração Pela Ministração do Ensino
Recitativo Bíblico
Filipenses 2:5-7
“Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de
Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo
contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos
homens.”

Estudo
“As Marcas de Jesus”
Momento de Intercessão

Pr. Nilson Moura

1. Pedir ao Senhor que imprima as marcas de Cristo em nós.
2. Pedir ao Senhor que imprima as marcas de santidade em nós.
3. Pedir ao Senhor que imprima as marcas da compaixão em nós.

Canto Congregacional

“Igual a Jesus”

Leitura Bíblica
“Toda Sorte de Bênçãos”

Efésios 1:3-14
Pr. Washington Luiz da Silva

Noite - 19h

Instrumental
Ministério de Comunicação
Instrumental

“Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu Ser, sustentando todas as
coisas pela palavra do seu poder e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita
da Majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais
excelente do que eles.” (Hebreus 1:3-4)

Canto Congregacional

“Santo! Santo! Santo! - 02 HCC”

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

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.

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.

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.

Oração
Momento de Intercessão

Oração Pela Ministração do Ensino

Estudo

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

Visitantes, Bens e Vidas

1. Agradecer a Deus pelos 499 anos da Reforma Protestante.
2. Agradecer a Deus pela justificação somente pela fé em Cristo Jesus.
3. Agradecer a Deus pela maravilhosa graça de Jesus Cristo.

Motivo de Oração

Recitativo Bíblico

1. Agradecer ao Senhor que nos alcança com as bênçãos.
2. Louvar a Deus por nos ter feitos filhos por adoção em Cristo Jesus.
3. Suplicar ao senhor que pela sua graça vivamos para o louvor da sua glória.

DIRIGENTE: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação.

Canto Congregacional
“Eu Te Louvarei” e “Em Espírito, Em Verdade”
Igreja em Ação
Ministério de Comunicação
Dedicação de Dízimos e Ofertas
“Cantarei ao Meu Salvador - 66 HCC”
Oração de Gratidão e Pela Ministração do Ensino
Leitura Bíblica
Efésios 3:10-19
Estudo
“A Igreja que Podemos Ser”
MM. Renan Guedes Hart
Momento de Intercessão
1. Pedir ao Senhor uma compreensão clara de nossa missão.
2. Pedir ao Senhor maior compromisso e envolvimento dos membros com a igreja.
3. Pedir ao Senhor a construção de relacionamentos e saudáveis e multiplicadores na igreja.

Canto Congregacional
Oração
Poslúdio

“Teu Povo”
Instrumental

Colossenses 1:15-20

TODOS:

Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as
invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes;
tudo foi criado por ele e para ele.

HOMENS:

Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste.

MULHERES: Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja; é o princípio, o primogênito dentre
os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar.
JUVENTUDE:Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude.
TODOS:

E, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo
mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu.

Canto Congregacional
“Senhor,TeQuero”,“SomenteaUmDeusAssim”e“Vem,EstaéaHora”
Oração pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Mensagem
Pr. Aldo Gléria Cavalcante
Canto Congregacional
“Castelo Forte é o Nosso Deus - 406 HCC”
Oração de Gratidão
Poslúdio
Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h
“Senhor Te Quero”

“Aclame ao Senhor”
Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor.
Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor.
Com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre Te adorarei.
Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos.
Poder, majestade e louvores ao Rei.
Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome.
Alegre te louvo por Teus grandes feitos,
firmado estarei, sempre Te amarei.
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim.

“Mais de Cristo - 364 HCC”
1- Mais de Cristo eu quero ver,
Mais do seu amor obter,
Mais da sua compaixão,
Mais da sua mansidão.

2- Mais de Cristo compreender,
Quero a Cristo obedecer,
Sempre perto dele andar,
Seu amor manifestar.
3- Mais de Cristo transmitir,
os seus passos vou seguir;
imitando seu viver,
vou seu reino promover.

Mais, mais de Cristo.
Mais, mais de Cristo.
Mais do seu puro e santo amor,
Mais do meu Mestre e Salvador.

“Igual a Jesus”
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.

“Eu Te Louvarei”
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.

“Em Espírito, Em Verdade”
Em espírito, em verdade
Te adoramos, te adoramos. bis

}
Rei dos reis e Senhor
Te entregamos nosso viver.}

bis

Pra te adorar, ó Rei dos reis,
Foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
Meu prazer é te louvar,
Meu prazer é estar nos átrios do Senhor,
Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.

“Teu Povo”
É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande.
Exaltamos teu doce nome pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus,
Pois és santo. Sim, és digno, de louvor e de ser adorado.
És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor!

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

“Somente a Um Deus Assim”

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)

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.

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

“Vem, Esta é a Hora”
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.

“Castelo Forte é o Nosso Deus - 406 HCC”
1- Castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada.
Com seu poder defende os seus, a sua Igreja amada.
Com força e com furor nos prova o Tentador,
com artimanhas tais e astúcias infernais
que iguais não há na terra.
2- A nossa força nada faz, estamos nós perdidos,
Mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos.
Defende-nos Jesus, o que venceu na cruz,
Senhor dos altos céus, que, sendo o próprio Deus,
Triunfa na batalha. 3- Se nos quisessem devorar demônios não contados,
não nos podiam assustar, nem somos derrotados.
O grande acusador dos servos do Senhor
já condenado está, vencido cairá por uma só palavra.
4- Sim, que a palavra ficará sabemos com certeza,
pois ela nos ajudará com armas de defesa.
Se temos de perder família, bens, poder,
e, embora a vida vá, por nós Jesus está
e dar-nos-á seu reino.

