Informativo
ANIVERSARIANTES: 28- Sara Regis da

Silva; 01- Jane Klébia do Nascimento Silva;
02- Leandro Matos dos Reis; 03- Jéssica
Mendes Guedes; 04- Marta Beatriz Barreto;
05- Angelita Queiróz de Sousa Araújo, Tahity
Souza Monteiro; 06- Marivan Jesus dos
Santos; 07- Adi Carlene da Silva Franklin,
Jessé Delfino Ferreira, Sara Gadelha Marques.
Casamento: 06- Elias e Zoraine. Parabéns!
MÃES DE ORAÇÃO: a irmã Sônia Regina
convoca a todas as mães de oração para sua
reunião de oração na próxima-quinta, dia 05/03,
às 17h.
FORMATURAS: recebemos os convites de
formatura da irmã Isabela Luiza Zardo e Silva,
referente ao curso de Bacharel em Direito, da
Faculdade Projeção. Colação de Grau: 05/03,
quinta-feira, às 20h, no Teatro Pedro Calmon,
Quartel General SMU (Setor Militar Urbano)
e do irmão Jefther Oliveira Silva, referente ao
curso de Bacharel em Direito, do Uniceub.
Colação de Grau: 06/03, sexta-feira, às 20h,
Salão do Clube do Exército - Setor de Clubes
Sul, Trecho 02 lote 23.
EMBAIXADORES DO REI: você que tem
de 08 a 16 anos é convidado a participar dos
Embaixadores do Rei que retomam suas
atividades sábado, dia 07/03, às 15h.
Interessados procurarem os Coordenadores
Francisco Motta, Izaque André e Elias Vital.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ACAMPAMENTO 4X1: já estão

LANCHONETE: a lanchonete da igreja
em todo mês de março será destinada a
Conferência Missionária.
MUSICAL DE OUTONO: participe
conosco do Musical de Outono que será
apresentado pelo Coro da Igreja, no dia
15/03, às 19h. Traga visitantes.
RECADASTRAMENTO: solicitamos
aos irmãos que ainda não efetuaram seu
recadastramento para procurarem a
secretaria para fazê-lo, o prazo final para
ser efetuado vai até o dia 20/03.

Leitura Bíblica da Semana
Levítico 25:47-27:13
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

Marcos 10:32-52
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

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

45:1-17
46:1-11
47:1-9
48:1-14
49:1-10
49:11-20
50:1-23

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

10:22
10:23
10:24-25
10:26
10:27
10:28
10:29-30

Escala de Serviços
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 7:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Informática:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Recepção:
¨Segurança:

Neste Domingo, 01/03

No Próximo Domingo, 08/03

ATIVIDADES REGULARES

Wellington S. e Alessandro C.
Edina Gadelha.
Neuzanira.
Karina e
Ana Elisa.
Viviane, Mada e André.
Izaque e Ivone Naves.
Valdivino, Mayara e Joseane.
Sílvio e Elias Monteiro.
Samuel M. e Elias Vicente.
Sebastião C. e Ana Freitas.
Sebastião C, Ariovaldo e
Nelson.

Valmi e Sinval Lima.
Andreia Santos.
Letícia..
Carolina e
Vanessa.
Fernanda, Ana e Débora A.
Adalberto e Edi Alves.
Norton, Camylla e Cláudio.
Olinda M. e Welida.
Paulo Lôbo e Sinval.
Tânia Souza e Valmi.
Queomides, Wellington Sobral e
Didier Max.

• 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.

EXPEDIENTE
• 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

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 - FEVEREIRO DE 2015
81% r e a l i za d o

0%

01 a 28/02

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: 3591-6960/3387-0351/3487-4222/8584-0164
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

CONVOCAÇÃO: o presidente da CBDF
convoca as Igrejas Batistas para
Assembleia Extraordinária dia 14/03, às
8h30, no templo da IB Viva Esperança.

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

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

abertas as inscrições para o Acampamento
4x1 da MCA, JCA, MR e AM.
Interessadas procurarem a irmã Rosiléia.

100 %
do orçado

Boletim Dominical

Edital

Ano XXXIV - Nº09

Edital de Convocação
Recadastramento de Membros
A Primeira Igreja Batista de Sobradinho, nos termos Ata da Seção Regular do
dia 16/11/14, vem, através deste Edital, convocar todos os seus membros para fazerem
o seu recadastramento do dia 16/12/14 até o dia 20/03/15. Observa-se, que por dois
anos, será mantido o cadastro de membros inativos. No prazo de dois anos, a partir da
aprovação do Rol de Membros recadastrados, dia 29/03/15, os membros que por
opção ou outra motivação ficarem de fora do novo rol de membros, desejando voltar,
passarão pelo mesmo processo de recadastramento e serão arrolados. Após o prazo
fixado, o processo será de cadastramento, porém, a admissão será por reconciliação. O
recadastramento será efetuado exclusivamente na sede da PIBS, situada à quadra 03,
AE nº 01 Sobradinho/DF. No ato do recadastramento, os membros terão acesso e
orientações sobre o Estatuto da Primeira Igreja Batista de Sobradinho; o cap. II (dos
membros), o cap. III dos direitos e deveres e o cap. IV das disciplinas, juntamente com
o Pacto das Igrejas e dos Batistas, da Convenção Batista Brasileira e deverá ser
assinado o termo de compromisso. O documento também será assinado pelo pastor da
igreja e por dois componentes da Comissão de Membros. Os membros impossibilitados
devido a problemas de saúde terão seu recadastramento efetuado no domicílio indicado,
com o auxílio de pelo menos dois participantes da comissão de membros. Os casos
omissos deverão ser tratados em assembleia regular.
Sobradinho/DF, 16 /11/2014.
Primeira Igreja Batista de Sobradinho
Pr. Washington Luiz da Silva
Pastor Presidente

Sobradinho, 01 de março de 2015.

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional

Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Ministério de Comunicações

É notícia na PIBS

Prelúdio

Instrumental

“Não andeis ansiosos por coisa alguma; antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos
diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças.” (Fp 4:6)

Oração de Intercessão
Canto Congregacional

“Grande é o Senhor” “Quão Grande é o meu Deus”

Momento de Intercessão
1. Para que aprendamos a depender do Senhor.
2. Para que dediquemos por completo nossa vida a Deus.
3 .Para que sejamos testemunhas do Evangelho

Recitatico Bíblico

Malaquias 3:10a

“Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois
fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos.”

Dedicação de dízimos e ofertas

“Crer e Observar - 469 HCC”

Processional
Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Ministério de Comunicações
É notícia na PIBS
Prelúdio
Entrada das Bandeiras
Instrumental
Momento Missionário
Tema
Meu Chamado: voz de Deus às Nações
Divisa
“Por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o
dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta
aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo.” (Rm 15:15b-16)

Oração de Intercessão
Canto Congregacional
Oração
Participação Musical
Leitura Bíblica

DIRIGENTE: Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de
graças por todos os homens,

HOMENS:

Oração
Leitura Bíblica

II Reis 4:1-7

DIRIGENTE: Ora uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu
marido, teu servo, morreu; e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora acaba
de chegar o credor para levar-me os meus dois filhos para serem escravos.

HOMENS:

Perguntou-lhe Eliseu: Que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa.

MULHERES: E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite.
HOMENS:

Disse-lhe ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas
vazias, não poucas.Depois entra, e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos;

DIRIGENTE: Deita azeite em todas essas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Então ela se
apartou dele. Depois, fechada a porta sobre si e sobre seus filhos, estes lhe chegavam
as vasilhas, e ela as enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho:

MULHERES: Chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma.
Então o azeite parou.

TODOS:
Mensagem

Veio ela, pois, e o fez saber ao homem de Deus. Disse-lhe ele: Vai, vende o azeite,
e paga a tua dívida; e tu e teus filhos vivei do resto.

“Coisas Disponíveis”

Canto Congregacional

Pr. Washington Luiz da Silva
“Usa Senhor 433 HCC”

Recadastramento de Membros

Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida
tranquila e serena, em toda piedade e honestidade.

MULHERES: Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador,
TODOS:

Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento

Momento de Intercessão
1. Pela liderança executiva de missões mundiais.
2. Despertamento dos crentes brasileiros por missões mundiais.
3. Pela oferta que vai ser levantada.

Canto Congregacional “Amor Maior” “Eu me Alegro em Ti” “O Poder do Teu Amor”
Dedicação de dízimos e ofertas
“Ide e Pregai”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil
(Crianças de 04 a 07 anos)
Participação Musical
Alex Lima
Mensagem
“Meu Chamado”
Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional
“Um Chamado”
Eu não vou parar, a estrada é muito longa vou continuar, mesmo em meio às lutas
eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim tantas aflições eu tenho que enfrentar,
mas o Senhor está sempre a me proteger, Te sinto aqui.
Quando o vento sopra contra mim os problemas tentam me abater,
eu me lembro, o grande Eu Sou me enviou.
Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar.
Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim não.

Oração
Poslúdio

“A Deus Demos Glória - 228 HCC”
Visitantes, Bens e Vidas
Alex Lima
I Tm 2:1-4

Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás.

Instrumental

Oração
Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min
“Grande é o Senhor”
Grande é o Senhor e mui digno de louvor,
na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
Alegria de toda a terra.
Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória,
que nos ajuda contra o inimigo.
Por isso diante dEle nos prostramos.

Queremos o teu nome engrandecer
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas
Confiamos em teu infinito amor,
Pois só Tu és o Deus eterno
sobre toda a terra e céu.

“Quão Grande é o meu Deus”
Com esplendor de um rei. Com majestade e luz
Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar.
Ele é a própria luz e as trevas vão fugir.
Tremer com Sua voz, tremer com Sua voz.

Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos.
O começo e o fim, o começo e o fim.
Três se formam em um , Filho, Espírito e Pai.
Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão.

Sobre todo nome é o Seu.
Quão grande é o meu Deus.
Tu és digno do louvor.
Cantarei quão grande é o meu Deus
E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus.

Noite - 19h
“A Deus Demos Glória - 228 HCC”
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- Ao andarmos com Deus,
recebemos dos céus
direção e conforto sem par.
Nem tristeza, nem dor,
nem a prova maior
poderão nossa fé abalar.

Crer e observar.
Tudo quanto ordenar;
O fiel obedece.
Ao que Cristo mandar!

“Amor Maior”

Te adorarei, te bendirei, és para mim Amor maior, és para mim amor melhor. (2x)
Em teus braços eu me aconchego Tua doce voz me leva a descansar.
Tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. (2x)
Amor maior não há. Amor melhor não há (4x)

“Eu Me Alegro em Ti”
Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti
e do Senhor direi:

A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

“O Poder do Teu Amor”
4- Resolutos, Senhor,
e com todo fervor,
Os teus passos queremos seguir;
Teus preceitos guardar,
o teu nome exaltar,
sempre a tua presença sentir.

3- Inefável prazer
é Jesus conhecer,
e ser crente zeloso e leal.
Sua voz sempre ouvir,
Suas ordens cumprir,
é ter bênção constante e real.

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.

Tua Santidade é grande, teu amor imensurável.
Tuas palavras, dentro em mim, me fazem ver que eu sou teu. (2x)

“Crer e Observar - 465 HCC”
1- Em Jesus confiar,
suas leis observar,
é trilhar um caminho de paz.
Satisfeitos, guardar
o que ele ordenar
Alegria perene nos traz.

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.

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.

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.

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.

“Ide e Pregai”
“Graças, Senhor”
Aqui diante de Ti,
eu tenho tanto pra te agradecer.
Graças dou. Graças dou.
O que me deste, Senhor,
por tantas bênçãos que eu não posso ver.
Graças dou. Graças dou.
Com meu coração
e o meu louvor,
com as mãos aos céus,
Louvo-te, Senhor.

Graças dou, sempre a Ti eu graças dou,
graças dou.

Tens feito tanto por mim,
da escuridão tua luz me tirou.
Graças dou. Graças dou.
Por teu Amor e perdão,
por meus pecados levados na cruz.
Graças dou. Graças dou.

1- Ide e pregai, em nome do Senhor Jesus;
Erguei os olhos para ver que é tempo de ceifar.
Ide e confiai que Deus sempre cumpre o que nos diz,
e em toda circunstância, graça e força vos dará.
Para que o mundo creia, ide e pregai a Cristo;
só n’Ele há perdão, só n’Ele há poder,
para que o mundo creia em Deus.
2- Ide e pregai, em nome do Senhor Jesus;
Secai os olhos, consolai, que o mundo triste está.
Ide e restaurai o homem aflito e sofredor;
Seu fardo Deus aliviará, Sua graça bastará.

