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Organizada no dia 8 de dezembro de 1959
PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

Pastor: Washington Luiz da Silva
Pastores Eméritos:

Alexandre Gonçalves da Silva (In Memorian)
Gerson Monteiro Camargo (In Memorian)

Escala de Serviços
Neste Domingo, 23/02 No Próximo Domingo, 02/03 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 - Culto nos lares às 20h.
• 1ª SEXTA-FEIRA - Vigília de oração  às 20h.
• SÁBADOS - Mensageiras do Rei - às 15h.

Embaixadores do Rei - às 15h.

• Audiências:  a combinar com o Pastor.
• Secretaria (horário comercial)

Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
E-mail: pibsobradinho@gmail.com
Site: www.pibsobradinho.org.br

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - FEVEREIRO- 2014

Leitura Bíblica da Semana

0 %
100 %

do orçado

67%  rea l i za d o

Informativo

01 a 16/02/14

¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil  4 a 7:

¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Informática:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Operador de Áudio:
¨Recepção:
¨Segurança:

O Reino de Gabu: Um pouco da história
 e uma lição

CULTO INFANTIL: senhores pais, no
próximo domingo, dia 02 de março, não haverá
culto infantil de 0 a 3 anos.

OFICINA DE LIBRAS: estão abertas as
inscrições para uma oficina de libras que será
realizada na nossa igreja. As aulas devem
acontecer aos sábados, às 16h, a partir de 8 de
março. Os interessados devem procurar a irmã
Ana Cristina.

NOIVOS: no mês de março, nos sábados 8/03,
15/03, 22/03 e 29/03, às 15h30 iniciaremos o
curso de noivos para casamento. Os casais
devem preencher suas fichas de adesão ao
curso, na secretaria.

VIAGEM A GUINÉ-BISSAU: os irmãos
interessados na viagem missionária a Guiné-
Bissau, em janeiro/2015, entrar em contato com
o Pr.Washington Luiz. São 10 inscrições,
somente para os membros da PIBS.

ANIVERSARIANTES: 23- Maria Júlia dos
Santos; 25- Evenita do Nascimento Silva,
Patrícia Kelly Rodrigues Moreira, Lara
Cristina Moreira Santana; 26- Marcos
Nascimento Gomes, Norma Maria Ferreira
de Lima, Regineide Liberato da Silva; 27-
Alex Lima André; Ana Rebeca Marques Silva
Rodrigues, Jurandir Augusto de Araújo Alves,
Lybia de Sousa Almeida Carvalho, Ruana
Valéria da Silva Santos; 28- Sara Regis da
Silva; 01/03- Jane Klébia do Nascimento Silva
Paixão. Casamento: 25- Pr. Carlos e Ana
Maria, Joaquim Ferreira e Francisca; 26-
Cosme e Márcia Regina. Parabéns!

REUNIÃO EBD:  com o objetivo de
tratarmos de assuntos inerentes ao ano letivo
de 2014, estamos convocando todos os
professores da nossa EBD, para participarem
de uma reunião que ocorrerá no dia 25/02,
terça-feira, às 20h.

CORO FEMININO: hoje às 15h, ensaio geral
com todas as coristas do DF e entorno.
Lembrando que após o ensaio, serviremos
um delicoso lanche a todos.

Daniel F. e Clesson.
Edina Gadelha.
Dinalva.
Karina e Rute
Elisa e Maria Clara.
Viviane, Fernanda e Patrícia.
Queomides e Catarina.
Ricardo, Camylla e Norton.
Marcia Timm e Maria Valdinah.
Queomides e Alex Pinheiro.
Álisson.
Sebastião Calácia.
Izaque André, Eduardo A.,
Clesson e Paulo José.

Sinval Lima e Paulo Lôbo.
Andreia Santos.
Marilza.
Karina
Elisa

Izaque e Ivone Naves.
Valdivino, Lorena e Camylla.
Valmi.
Samuel M. e Elias Vicente.
Jônatas.
Nadir.
Marcos Gomes, Hudson
Teles e Ricardo Valverde.

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!

Levítico 15:1-16:28
Levítico 16:29-18:30
Levítico 19:1-20:21
Levítico 20:22-22:16
Levítico 22:17-23:44
Levítico 24:1-25:46
Levítico 25:47-27:13

24-Segunda
25-Terça
26-Quarta
27-Quinta
28-Sexta
01-Sábado
02-Domingo

Marcos 7:1-23
Marcos 7:24-8-10
Marcos 8:11-38
Marcos 9:1-29
Marcos 9:30-10:12
Marcos 10:13-31
Marcos 10:32-52

Salmo 40:11-17
Salmo 41:1-13
Salmo 42:1-11
Salmo 43:1-5
Salmo 44:1-8
Salmo 44:9-26
Salmo 45:1-17

Provérbios 10:13-14
Provérbios 10:15-16
Provérbios 10:17
Provérbios 10:18
Provérbios 10:19
Provérbios 10:20-21
Provérbios 10:22

A Guiné Bissau é um dos menores países do  continente africano, pouco maior
que os estados de Alagoas ou Sergipe. De acordo com a Wikipédia, “antes da chegada
dos Europeus e até o século XVII, a quase totalidade do território da Guiné-Bissau
integrava o reino de Gabu, tributário do legendário Império Mali, dos mandingas, que
florescera a partir de 1235 e subsistiu até o século XVIII”. Foi colonizada por Portugal a
partir de 1558 até 1973. As três cidades mais populosas são Bissau, Bafatá e Gabu. Além
colonização portuguesa, temos em comum com os guineenses a língua portuguesa e um
clima tropical bem parecido com a savana e o pantanal brasileiros, caracteristicamente
quente e úmido.

Nas três maiores cidades temos missionários batistas desenvolvendo um
importante trabalho evangelístico e educacional. Mas a perseguição é crescente, onde
são implantadas uma igreja ou escola evangélica, logo em frente os mulçumanos têm
construído suas mesquitas. Em Gabu, por exemplo, a população possui um despertador:
são os alto-falantes que ressoam logo pela manhã bem cedo e durante várias vezes por
dia a leitura do alcorão. Nesses momentos, boa parte da igreja aproveita para buscar a
Deus e pedir para que Ele tenha misericórdia do povo guineense. A igreja e o povo do
Reino de Gabu vão abandonando alguns de seus traços e tradições culturais. Entre os
jovens, é notória a adoção de padrões das novelas globais que por lá tem deixado suas
marcas. Muitos dos valores daquela nação têm mudado com a internet, a globalização e
o acesso à educação. Mesmo assim, uma marca cultural daquela gente é a alegria e a
hospitalidade.

Aprendemos nos dias que Deus nos permitiu estar entre o seu povo ali, uma lição
importante sobre a hospitalidade. Por onde passamos, sentimos e vimos o cuidado e o
esmero em nos receber. As refeições preparadas e servidas com carinho e com o melhor
que podiam oferecer; as acomodações limpas e arejadas; a preocupação em nos atender
em nossos costumes e hábitos. Marcou-nos profundamente, a resposta do Pr. Carlos
Gó, quando falamos sobre como nos sentimos bem cuidados pelos irmãos e por Deus.
Esse traço cultural sempre foi algo valorizado no Reino de Gabu, entre os mandingas,
quando uma casa deixava de receber hóspedes, as pessoas iam até o feiticeiro da tabanca
para perguntar por que a sua casa estava sendo amaldiçoada. Receber hóspedes
significava para a etnia, receber bençãos, sabedoria e fartura. Nesse sentido temos
muito a aprender como peregrinos que somos nesta terra:
“Sede, mutuamente,hospitaleiros, sem murmuração”. I Pedro 4:9.

   Jane Farias Chagas Ferreira



Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental

Oração de Intercessão pelo culto
Cânticos “Ele é Exaltado” “ Ajuntamento”
Recitativo Bíblico João 17:21

Cântico “Pai, Faz-nos Um” 564 HCC
Momento de Oração

Participação Musical Alex Lima André
Recitativo Bíblico II Coríntios 9:7

Consagração de Dízimos e Ofertas “O Estandarte” 456 CC
Texto Bíblico Jo 17:13-18; 21-23; 26

Mensagem              “A Igreja para hoje” Pr. Washington Luiz da Silva
Hino Congregacional “Gratidão na Luta” 426 CC
Oração
Poslúdio Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental

Oração de Intercessão pelo culto
Cântico  “Senhor, Tu és Bom” “De Todas as Tribos, Povos e Raças”
Oração Visitantes, Bens e Vidas
Testemunhos I Andressa, Larissa e Carolina Farias Ferreira da Silva
Participação Musical Família Ferreira
Momento de Intercessão
Testemunhos II Edson Ferreira da Silva e Jane Farias Chagas Ferreira
Participação Musical Coro Feminino
Oração de dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 04 a 07 anos)
Consagração de Dízimos e Ofertas “Meu Melhor a Ti”
Oração
Leitura Bíblica Isaías 6:1,8

Mensagem Jane Farias Chagas Ferreira
Hino Congregacional “Eis Multidões” 528 HCC

Oração
Poslúdio Instrumental

“Nele o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta
 atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo no amor.”

(Efésios 4:16)

Manhã - 10h25min

“Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações.”  (Mateus 28:19)

“Quem jamais vai à guerra à sua prórpia custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto?
 Ou quem apascenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho?

“Para que todos sejam um; assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em Ti, que também eles estejam
 em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste

1. Que o Senhor nos livre da incredulidade.
2. Que o Senhor opere sobre a comunhão dos santos.
3. Que o Senhor consolide a unidade da igreja.

DIRIGENTE:

TODOS:

MULHERES:

HOMENS:

JUVENTUDE:

TODOS:

Mas agora eu vou para Ti. E digo isso enquanto estou no mundo, para que eles
tenham a minha alegria em plenitude.Eu lhes dei a tua palavra; o mundo os odiou,
pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Não rogo que os tires do
mundo, mas que os guardes do Maligno. Eles não são do mundo, assim como eu
também não sou.

Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao
mundo, eu também os enviei ao mundo.

Para que todos sejam um; assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em Ti, que
também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.

Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um;

Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que
o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste.

E fiz que conhecessem o teu nome e continuarei a fazê-lo conhecido; para que o
amor com que me amaste esteja neles e eu também neles esteja.

DIRIGENTE:

JOVENS:

TODOS:

No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto
e sublime trono.

Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por
nós?

Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim.

1- Eis multidões que, em trevas tão medonhas,
vivem perdidas, sem o Salvador!
Quem lhes irá as novas proclamando,
que Deus, em Cristo, salva o pecador?

Todo o poder o Pai me deu,
na terra, bem assim no céu.
Ide, pois, anunciar o evangelho,
e sempre eu estou convosco!

2- Portas abertas, eis por todo o mundo;
tempo de ceifa agora aproveitai.
Servos de Cristo, uni as vossas forças,
da escravidão os povos libertai.

3- "Oh, vinde a mim!" -  a voz divina clama.
Ide, clamai em nome de Jesus,
que, pra salvar-nos do castigo eterno,
seu sangue derramou por nós na cruz.

4- Ó Deus, apressa o dia tão glorioso,
em que os remidos todos se unirão
e em grande coro, santo, jubiloso,
pra todo sempre glória a ti darão.



Noite - 19hManhã - 10h25min
“Ele é Exaltado”

“Ajuntamento”

“Pai, Faz-nos Um” 564 HCC

“O Estandarte” 456 CC

“Gratidão na Luta” 426 CC

Ele é exaltado, o  Rei é exaltado no céu,
eu louvarei. Ele é exaltado, pra sempre exaltado
Seu nome louvarei.

Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar,
terra e céu glorifiquem seu santo nome.
Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. ( Aleluia)

1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom!
Oh, como é bom!
nós vivermos todos
irmanados em paz!
Oh, como é bom!

3- Pra bem lutar vem conceder
O teu favor e teu poder;
Ajuda-nos a prosseguir
No bom querer de te servir.

1- Com gratidão e com fervor
Cantemos já ao bom Senhor,
Pois seu poder nos libertou
E seu amor nos revelou.

Aceita-nos, Senhor, querido Salvador!
Aqui presente sê, dirige a tua grei,
E faze prosperar o nosso trabalhar:
Fazer o mundo todo teu nome conhecer!

2- Vem conservar-nos em união,
E encher-nos vem o coração
Do teu amor tão singular,
E em tua luz nos faze andar.

1- O estandarte desta igreja
Levantemos sem temor!
Ela é a muito amada esposa
Do bendito Salvador.
É Jesus o comandante
Verdadeiro, que a conduz.
Somos nós os seus soldados,
Nesta igreja de Jesus.

2- Ó igreja, dediquemos
Nossos corpos ao Senhor!
Não devemos ser escravos
Do sagaz enganador.
As riquezas são-nos dadas
Pela terna mão real,
E o Senhor do céu observa
Se fazemos bem ou mal.

3- Graça e glória a ti pertencem,
Ó esposa do Senhor!
Sê então um instrumento
De salvar o pecador;
Pois até os fins do mundo
Cristo mesmo reinará,
E o domínio do evangelho
Toda a terra abrangerá.

Resolutos, avançai,
Trabalhando por Jesus!
O Estandarte levantai,
Espalhando a sua luz!

Vem e sopra sobre nós teu sopro,
reunidos neste ajuntamento,
honra e santifica este momento
com a tua Igreja que é teu povo.

Faz teu rio de paz correr no meio
destes que por fé vem bendizer-te
e a uma voz oferecer-te
seus louvores, súplicas e anseios.

Tu és o Senhor de toda glória,
hoje e sempre como foste outrora,
no correr da história revelando teu amor
Deus, bendito Rei e Salvador.    (bis)

“Senhor, Tu és Bom”

“De Todas as Tribos, Povos e Raças”

“Meu Melhor a Ti”

“Eis Multidões” 528 HCC

Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre!
Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre!
Todos os povos Te exaltarão de geração em geração!

Te adorarei! Aleluia, aleluia!
Te adorarei por tudo o que És.

Te adorarei! Aleluia, aleluia!
Te adorarei por tudo o que És!

Deus é bom!

Deus é bom o tempo todo.
O tempo todo Deus é bom.

De todas as tribos, povos e raças
muitos virão Te louvar.
De tantas culturas, línguas e nações
no tempo e no espaço, virão Te adorar.
Bendito seja sempre o cordeiro
Filho de Deus, raiz de Davi.
Bendito seja o Teu santo nome
Cristo Jesus presente aqui.

Remidos, comprados, grande multidão
muitos virão Te louvar.
Povo escolhido, Teu reino e nação
no tempo e no espaço, virão Te adorar.
E a nós só nos cabe tudo dedicar
oferta suave ao Senhor.
Dons e talentos queremos consagrar
e a vida no Teu altar pra Teu louvor.

1- Eis multidões que, em trevas tão medonhas,
vivem perdidas, sem o Salvador!
Quem lhes irá as novas proclamando,
que Deus, em Cristo, salva o pecador?

Todo o poder o Pai me deu,
na terra, bem assim no céu.
Ide, pois, anunciar o evangelho,
e sempre eu estou convosco!

2- Portas abertas, eis por todo o mundo;
tempo de ceifa agora aproveitai.
Servos de Cristo, uni as vossas forças,
da escravidão os povos libertai.

3- "Oh, vinde a mim!" -  a voz divina clama.
Ide, clamai em nome de Jesus,
que, pra salvar-nos do castigo eterno,
seu sangue derramou por nós na cruz.

4- Ó Deus, apressa o dia tão glorioso,
em que os remidos todos se unirão
e em grande coro, santo, jubiloso,
pra todo sempre glória a ti darão.

Para ser a minha herença, para ser a tua herança,
para ser a nossa herança.

Sobre a minha cabeça existem bênçãos  muito mais além do
que eu possa imaginar, mas eu estou certo que os meus celeiros
serão fartos do melhor dos frutos desta terra.

Meu melhor a Ti eu darei, pois dono de nada sou.
Não importa o amanhã se o futuro é somente Teu.
Minha motivação é saber que nada me faltará,
pois, eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá.

O meu coração se enche de gratidão pela Tua fidelidade,
Por saber que as janelas dos céus estão abertas, para que em minha
vida venha a maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma
porção que o Senhor preparou para ser a minha herança .


