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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, 02/03 No Próximo Domingo, 09/03 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

91%  rea l i za d o

Informativo

01 a 28/02/14

¨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:

A célula básica da civilização humana

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.

CHÁ DA COMUNHÃO: no próximo domin-
go, dia 09/03, após o culto da noite, teremos
o nossa chá da comunhão missíonário. Con-
tamos com  sua colaboração.

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: 02- Leandro Matos
dos Reis; 03- Jéssica Mendes Guedes; 04-
Marta Beatriz Barreto; 05- Angelita Queiróz
de Sousa Araújo, Tahity Souza Monteiro; 07-
Adi Carlene da Silva Franklin, Jessé Delfino
Ferreira, Sara Gadelha Marques; 08-  Emanuel
Araújo da Costa. Casamento: 06- Elias e
Zoraine. Parabéns!

CULTO INFANTIL: senhores pais, hoje não
haverá culto infantil de 0 a 3 anos.

PROJETO GABU: dia 06/03, quinta-feira,
às 20h, reunião com a Comissão do Projeto
Gabu. Sua presença é muito importante.

DEPARTAMENTO DE MÚSICA: dia 06/
03, quinta-feira, às 21h, haverá reunião com o
departamento de música.

TREINAMENTO DE EVANGELISMO: no
dia 08/03, sábado, das 8h30 às 15h, ocorrerá
o treinamento de evangelismo, com a
Missionária Nadja, para adolescentes e jovens
da PIBS.Somente os inscritos receberão o
material e o lanche. Valor da inscrição R$2,00.
Inscreva-se e Participe.

Jefferson G. e Caio Guedes.
Karina Mondianne.
Ana Freitas.
Tânia F. e Alessandra,
Patrícia e Maria Clara.
Rejaine, Viviane e Kátia.
Adalberto e Maria Cosuelo.
Mayara, Joseane e Norton.

Israel B. e Sinval.
Álisson.

José Carlos, Israel e
Jefther.

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

Não haverá aula.
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!

A família é uma das instituições sociais mais desvalorizadas na atualidade. Ela
que foi e continua sendo definida como a célula mater da sociedade vai perdendo seus
contornos e dinâmica. Poucas são as famílias nucleares que são compostas por pais e
filhos gerados de uma relação estável. A maioria é monoparental, ou seja, tem apenas um
adulto como referência, pai ou mãe ou avó ou tia ou irmão mais velho que cuida de um
conjunto de crianças que, muitas vezes, não têm entre si qualquer laço de
consanguinidade ou de solidariedade. Sem contar as famílias formadas por solteiros
adultos e homossexuais com suas produções independentes de filhos.

Além de ter uma estrutura e constelação que ferem os princípios bíblicos: um
homem e uma mulher unidos por laços que serão desfeitos apenas com a morte, vemos
a família sendo bombardeada por uma dinâmica que fragiliza as relações interpessoais.
Pais que trabalham e estudam dia e noite, filhos que ficam em companhia de terceirizados:
professores, empregados, prestadores de serviços. Esportes, línguas estrangeiras, dança,
aulas de música, internet, televisão, cinema, restaurantes e shoppings vão recheando o
dia a dia de pais e filhos que não dialogam, que não possuem vida devocional e que têm
pouco em comum em termos de crenças e valores. A relação conjugal é marcada por
infidelidade, inconstância e falta de perdão.

Nesse contexto tão conturbado, a família cristã vai também abrindo mão de
seus sólidos princípios para criação de filhos, para a relação entre marido e mulher e
entre patrões e empregados. Orar, ler a Bíblia, compartilhar a fé, ter o coração agradecido
e desenvolver uma vida que confesse a Jesus como Senhor vai se tornando algo raro
entre o povo de Deus. Cresce a incredulidade e a falta de compromisso com o Reino. O
cansaço e a necessidade de lazer ocupam o lugar da devoção familiar e do culto.
Infelizmente, o cenário é tenebroso e prenuncia o fim da própria sociedade. Precisamos
urgentemente voltar a nossa atenção para o fortalecimento das famílias. Famílias fortes,
igrejas fortes! Famílias estruturadas, sociedade estruturada! A família é instituída por
Deus para ser bênção e refletir a Sua glória ao mundo.

     Jane Farias Chagas Fereira

Levítico  27:14-Núm. 1:54
Números 2:1-3:51
Números 4:1-5:31
Números 6:1-27
Números 7:1-89
Números 8:1-9:23
Números 10:1-11:23

03-Segunda
04-Terça
05-Quarta
06-Quinta
07-Sexta
08-Sábado
09-Domingo

Marcos 11:1-26
Marcos 11:27-12:17
Marcos 12:18-37
Marcos 12:38-44
Marcos 13:1-13
Marcos 13:14-37
Marcos 14:1-21

Salmo 46:1-11
Salmo 47:1-9
Salmo 48:1-14
Salmo 49:1-10
Salmo 49:11-20
Salmo 50:1-23
Salmo 51:1-19

Provérbios 10:23
Provérbios 10:24-25
Provérbios 10:26
Provérbios 10:27
Provérbios 10:28
Provérbios 10:29-30
Provérbios 10:31-32



Processional Instrumental

Saudações e Boas Vindas

Igreja em Ação Ministério de Comunicação

Prelúdio Instrumental

Oração de Intercessão pelo culto

Cânticos “Bom Estarmos Aqui” “Corpo e Família”

Leitura Bíblica Efésios 5:21-23; 6:1-4

Momento de Oração

Consagração de Dízimos e Ofertas “Obrigado Jesus”

Texto Bíblico Colossenses 3:17-21

Mensagem           “A Família Cristã e o Mundo” Pr. Nilson Pereira de Moura

Hino Congregacional “Família”

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  “Cantarei Teu Amor” “Compromisso” e “Consagração”

Oração Visitantes, Bens e Vidas

Participação Musical  Naiara Farias

Momento de Intercessão

Oração de dedicação ao Culto Infantil (Crianças de 04 a 07 anos)

Consagração de Dízimos e Ofertas “Oferta de Amor”

Participação Musical Naiara Farias

Oração

Leitura Bíblica Isaías 59:21

Mensagem  “Bênçãos para a família, advindas da comunhão com Deus” Diácono Edson F. da Silva

Hino Congregacional “Ó Senhor, Vem Me Dirigir” 212 HCC

Oração
Poslúdio Instrumental

“E, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele
graças a Deus Pai.” (Colossenses 3:17)

Manhã - 10h25min

“Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre Ti.”
 (Isaías 60:1)

1. Agradecer a Deus pela família cristã.
2. Pedir a Deus que esposo e esposa sejam espelho para o mundo.
3. Pedir a Deus que pais e filhos tenham verdadeiro amor.

“Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor: o meu espírito, que está sobre
Ti, e as minhas palavras, que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua

descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e
para todo o sempre.”

Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus.
Pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado Jesus!

Obrigado Jesus, pelo amor que não morre! Pela nova aliança que foi feita na cruz.
Pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado Jesus! (bis)

Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus.
Pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus.

A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor
Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor.

Te agradeço pela minha família. E por tua presença no meu lar
Te agradeço pelo pão de cada dia. Que o Senhor nunca deixou faltar.
Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti Senhor podemos confiar

Te agradeço pelas tuas maravilhas. E os milagres que ainda hás de operar.
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.



Noite - 19hManhã - 10h25min
“Bom Estarmos Aqui”

“Corpo e Família”

“Obrigado Jesus”

“Família”

“Cantarei Teu Amor”

“Compromisso”

“Consagração”

“Oferta de Amor”

Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome.

Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor num só espírito.
Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor num só espírito.

Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós.
Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós.

A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor
Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor.

Te agradeço pela minha família. E por tua presença no meu lar
Te agradeço pelo pão de cada dia. Que o Senhor nunca deixou faltar.

Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti Senhor podemos confiar
Te agradeço pelas tuas maravilhas. E os milagres que ainda hás de operar.

Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus.
 Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus.

Pelo irmão que está do meu lado,
 obrigado, obrigado Jesus!

Obrigado Jesus, pelo amor que não morre!
Pela nova aliança que foi feita na cruz.

Pela fé e esperança, pela vida eterna.
 Obrigado, obrigado Jesus! (bis)

Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus.
Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus.

Pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus.

Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado,
coração que é inspirado por Jesus.

 Como fruto desse novo coração,eu declaro a paz de Cristo,
 te abençôo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.

Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados,
 unidos, vivendo em amor.

Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade,
expressando a glória do Senhor. Uma família,

 vivendo o compromisso,do grande amor de Cristo.
 Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão.

Dos montes corre para o mar Teu rio de amor por mim.
Eu abrirei meu coração deixando a tua cura entrar.
Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos.
O Teu amor me alcança e me faz louvar-Te.

Cantarei Teu amor pra sempre! (4x)
Meu coração exulta, de alegria eu canto.
Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a Tua alegria.

Eu sei que se eu te obedecer
e se Tua voz eu ouvir e teus
mandamentos guardar, serei...

Bendito por onde eu passar.
As tuas bênçãos vou receber.
O Teu favor vai me alcançar, eu sei,

Pois eu confio nas promessas
que Tu tens pra mim.
Eu faço compromisso
de ser fiel a Ti, até o fim.

Enche-me com Teu espírito.
Derrama em mim a Tua unção.
Eu vou fazer Tua vontade
andar na Tua direção.

A honra, a glória, a força e o poder
 ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus.
A honra, a glória, a força e o poder
 ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus.

Ao Rei dos reis consagro tudo o que sou.De gratos louvores transborda o meu coração.
A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor.

Pra te exaltar com todo o meu amor.
Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo.

Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras,
pois por tuas mãos foram criadas, terra, céu e mar e todo ser que neles há.
Toda terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus criador.
Toda terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus criador.

Venho, Senhor, minha vida oferecer
como oferta de amor e sacrifício.
Quero minha vida a Ti entregar
como oferta viva em teu altar.

Pois, pra te adorar foi que eu nasci,
cumpre em mim o Teu querer,
faze o que está em teu coração
e que a cada dia, eu queira mais e mais
estar ao Teu lado, estar ao teu lado,
estar ao teu lado, Senhor.


