Informativo

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ANIVERSARIANTES: 08- Pr. José Jeremias

MINISTÉRIO DE COMUNICAÇÕES :

F. de Oliveira, Rita Alves Lopes; 09- Edson
Pereira do Nascimento, Leonardo Carlos da
Paixão; 10- Anderson Valeriano Siqueira,
Juarez Alves Martins; 11- Ana Paula Silvino
de S. Leão; 12- Mayara W. Neves Ferreira
dos Santos, Tiago Ferreira de Aguiar; 13Sebastião Gomes Calácia Júnior; Casamento:
10- Janaína e Dájames, Maristela e Paulo de
Tarso. Parabéns!.

convoca todos os irmãos que queiram
trabalhar em nosso ministério, na parte de
informática (projeção e transmissão) e na
gravação das comunicações.Teremos
treinamento para todos que tiverem
interesse; mais informações, procurar a
equipe de comunicações.

VIAGEM PR. WASHINGTON: comunicamos
que o Pr. Washington Luiz está participando da
Assembléia da CBB, em Gramado - RS.

MINISTRO DE MÚSICA: durante os
dias 02 a 11/02, o MM Renan Hart estará
participando do Congresso dos Músicos
da AMBB e 95 ª Assembléia da CBB.
Estará responsável pelo ministério a irmã
Jane Farias.

ACAMPAMENTO 4X1: já estão abertas

CULTO INFANTIL 1 a 3 ANOS:

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

atenção, pais de crianças de 1 a 3 anos,
não teremos culto infantil no próximo
domingo dia 15/02.

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
09-Segunda
10-Terça
11-Quarta
12-Quinta
13-Sexta
14-Sábado
15-Domingo

Êxodo
Êxodo
Êxodo
Êxodo
Êxodo
Êxodo
Êxodo

29:1-30:10
30:11-31:18
32:1-33:23
34:1-35:19
35:20-36:38
37:1-38:31
39:1-40:38

Mateus 26:17-35
Mateus 26:36-68
Mateus 26:69-27:14
Mateus 27:15-31
Mateus 27:32-66
Mateus 28:1-20
Marcos 1:1-28

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

31:19-24
32:1-11
33:1-12
33:13-22
34:1-10
34:11-22
35:1:16

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

8:15-21
8:22-31
8:32-36
9:1-6
9:7-8
9:9-10
9:11-12

Escala de Serviços
Neste Domingo, 08/02
¨Assessoria Culto:
Jefferson G. e Caio Guedes.
¨Assessoria EBD:
Andreia Santos.
¨Berçário 1:
Letícia.
¨Culto Infantil 4 a 7: Patrícia e
Joel.
¨Culto Infantil 1 a 3: André, Ana, e Débora A.
¨Diáconos:
Deraldo e Maria Alves.
¨Informática:
Norton, Camylla e Hélio.
¨Introdução:
Paulo José e Welida.
¨Motoristas:
Paulo Lôbo e Sinval.
¨Recepção:
Josi Sobral e Nadir Vieira.
¨Segurança:
José Carlos, Israel e
Jefther.

No Próximo Domingo, 15/02
Paulo Lôbo e Nelson.
Karina Mondianne.
Dinalva.
Tânia F. e
Vanessa.
Não haverá aula.
Izaque e Norma.
Joseane, Daniel e Cláudio.
Eduardo A. e Carolina Aguiar.
Israel B. e Elias Vicente.
Moacir Santos e Angélica F.
Dájames, Valmi, Antonio e
Daniel Ferreira.

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 - 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

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)
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
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PASTORAL
Surpreendido pela Graça

Certa vez assisti a um filme chamado “Os Miseráveis” que tem como sua história
principal a vida de Jean Valjean. Este homem ficou preso diversos anos, sofrendo terríveis
males por ter roubado um pão para sua irmã e seus setes sobrinhos que estavam passando
fome. Após este longo período de injustiça ele foi liberto, contudo era marginalizado por todos
por ser um ex-presidiário. Por não conseguir lugar para ficar, dormia nas ruas. Porém o bondoso
Bispo Myriel o recebe em sua casa. Mas ao invés de mostrar gratidão ao bispo, Jean rouba-lhe
os talhares de prata durante a noite e foge. Logo é preso e levado pelos policiais a presença do
bispo que o liberta alegando que toda aquela prata era um presente. Neste momento dá-lhe dois
castiçais de prata repreendendo-o por ter saído com tanta pressa que esqueceu as duas peças
mais valiosas. Por seu passado Jean Valjean não acreditava mais existir pessoas amorosas e
misericordiosas. Porém aquela atitude de amor, misericórdia e de perdão do bispo o fez repensar
sobre suas convicções, sobre aquilo que ele pensava sobre a vida. Ao ser surpreendido pelo ato
de graça daquele bispo Jean Valjean nunca mais foi o mesmo e viveu os últimos anos de sua vida
em favor do benefício do próximo.
Essa história retrata muito bem a nossa vida. Quando nos merecíamos a condenação
de Deus por nossos pecados, Ele nos amou e nos deu o que Ele tem de melhor, seu filho Jesus
Cristo. E tudo isso de graça, tudo isso pela graça, por amor e pela misericórdia sendo derramado
seu perdão sobre nossas vidas. Pedro após negar Jesus se sentia derrotado, cheio de culpa,
medo, tristeza e amargura. Porém quando ele esperava condenação foi surpreendido pela
misericórdia de Jesus e recebe uma nova oportunidade de apascentar o rebanho de Deus.
Quando somos surpreendidos por esta maravilhosa e incompreensível graça temos nossas
mentes e corações transformados, nossas feridas são saradas e toda sentimento de derrota,
culpa, medo e amargura são lançados para longe de nós. Que sejamos de igual modo surpreendidos
e transformados pelo poder inexplicável da graça de Deus e que também possamos ser usados
como um canal da graça para que aqueles que ainda não foram surpreendidos.
Graça simples assim
Perdão se recebe, se aceita e fim
Pecado não se explica
Pecado se paga
E cristo pagou por mim. Arautos do Rei
Pr.Aldo Gléria.
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Sobradinho, 08 de fevereiro de 2015.

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Prelúdio

Instrumental

“Eu Te Louvarei” “Grande é o Senhor”

Participação Musical

Crônicas 16:23

“Cantai ao Senhor em toda a terra; proclamai de dia em dia a sua salvação.”

“Cantarei ao meu Salvador- 66 HCC”

1- Mais do que tesouros é Cristo, meu bom Mestre; 2- Cristo libertou-me da pena do pecado,
Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã.
e agora alegre eu canto, pois para o céu irei.
Ele é o Rei da glória e no meu coração
Ele me dá forças, ele é meu protetor;
contente vou cantando com muita gratidão.
dou sempre glória a ele, meu Mestre e meu Senhor.
Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia,
3- Anjos não conhecem a linda melodia,
pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria.
pois só mortais a entoam, os salvos por Jesus.
Cantarei ao meu Salvador, cantarei, sim, noite e dia. Livre, perdoado por Cristo e seu amor,
Aleluia! Aleluia! Feliz sempre cantarei.
vitorioso eu vivo cantando em seu louvor.

Oração
Mensagem “Não volte pelo mesmo caminho”
Canto Cogregacional
Eu preciso aprender um pouco aqui.
Eu preciso aprender um pouco ali.
Eu preciso aprender mais de Deus,
porque ele é quem cuida de mim.
Se uma porta se fecha aqui
outras portas se abrem ali.
Eu preciso aprender mais de Deus
porque ele é quem cuida de mim,
Deus cuida de mim.

Pr. Aldo Gléria Cavalcante
“Deus Cuida de Mim”
Se na vida não tens direção
é preciso tomar decisão.
Eu sei que existe alguém que me ama
Ele quer me dar a mão.
Se uma porta se fecha aqui
outras portas se abrem ali.
Eu preciso aprender mais de Deus
porque ele é quem cuida de mim,
Deus cuida de mim.

Deus cuida de mim, na sombra das suas asas Deus cuida de mim, eu amo a sua casa
E não ando sozinho não estou sozinho, pois sei: Deus cuida de mim.
Deus cuida de mim, na sombra das suas asas Deus cuida de mim, eu amo a sua casa,
e não ando sozinho não estou sozinho, pois sei: Deus cuida de mim.

Oração
Poslúdio

Instrumental

“Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos.
Bendito seja o seu glorioso nome para sempre; encha-se toda a terra da sua glória.
Amém e amém.” (Salmo 72: 18 e 19)
Oração de Intercessão
Oração

Sílvia Letice

Recitativo Bíblico

Prelúdio

Canto Congregacional

1. Para que prossigamos no alvo que é Cristo.
2. Para que tenhamos unidade no caminhar.
3. Para que firmemos nossa esperança em Cristo.

Dedicação de dízimos e ofertas

Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Instrumental

“Eu te exaltarei, ó Deus, rei meu; e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te
bendirei, e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor, e mui digno de ser
louvado; e a sua grandeza é insondável.” (Salmo 145:1-3)

Oração de Intercessão
Canto Congregacional
Momento de Intercessão

Processional

“Poder do Te Amor”
Visitantes, Bens e Vidas

Participação Musical

Marília Cardoso

Momento de Intercessão
1. Peça a Deus um claro discernimento espiritual para andar com Ele.
2. Peça a Deus que lhe ajude a viver uma jornada de consagração da sua vida.
3. Peça a Deus que ajude-o a estar preparado para batalhas espirituais.
Canto Congregacional “Senhor Te Quero” “Digno és de Gloria” “Graças Senhor”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil
Participação Musical

(Crianças de 04 a 07 anos)
Marília Cardoso

Texto Bíblico
Jonas 1:3
“Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, na direção de Társis. Descendo para Jope,
achou um navio que ia para Társis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para
Társis, fugindo da presença do Senhor.
Mensagem “Jonas: um coração a ser tratado”
Canto Congregacional

Pr. Aldo Gléria Cavalcante
“Coração Igual ao Teu”

Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom.
Mas um desejo eu tenho de ser transformado,
Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração.
Dá-me um coração igual ao teu, Meu Mestre, dá-me um coração igual ao teu.
Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer.
Dá-me um coração igual ao teu.
Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão.
Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos.
Ó, Deus, dá-me um novo coração.
Oração

Instrumental

Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h

“Eu Te Louvarei”

“Poder do Teu Amor”
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.

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.

“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.

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.

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.

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.

“Senhor Te Quero”
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.

“Cantarei ao Meu Salvador - 66 HCC”
1- Mais do que tesouros é Cristo, meu bom Mestre;
Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã.
Ele é o Rei da glória e no meu coração
contente vou cantando com muita gratidão.

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

Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia,
pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria.
Cantarei ao meu Salvador, cantarei, sim, noite e dia.
Aleluia! Aleluia! Feliz sempre cantarei.
2- Cristo libertou-me da pena do pecado,
e agora alegre eu canto, pois para o céu irei.
Ele me dá forças, ele é meu protetor;
dou sempre glória a ele, meu Mestre e meu Senhor.
3- Anjos não conhecem a linda melodia,
pois só mortais a entoam, os salvos por Jesus.
Livre, perdoado por Cristo e seu amor,
vitorioso eu vivo cantando em seu louvor.

“Deus Cuida de Mim”
Eu preciso aprender um pouco aqui.
Eu preciso aprender um pouco ali.
Eu preciso aprender mais de Deus,
porque ele é quem cuida de mim.
Se uma porta se fecha aqui
outras portas se abrem ali.
Eu preciso aprender mais de Deus
porque ele é quem cuida de mim,
Deus cuida de mim.

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.

Se na vida não tens direção
é preciso tomar decisão.
Eu sei que existe alguém que me ama
Ele quer me dar a mão.
Se uma porta se fecha aqui
outras portas se abrem ali.
Eu preciso aprender mais de Deus
porque ele é quem cuida de mim,
Deus cuida de mim.

Deus cuida de mim, na sombra das suas asas Deus cuida de mim, eu amo a sua casa
E não ando sozinho não estou sozinho, pois sei: Deus cuida de mim.
Deus cuida de mim, na sombra das suas asas Deus cuida de mim, eu amo a sua casa,
e não ando sozinho não estou sozinho, pois sei: Deus cuida de mim.

“Digno és de Glória”
Digno és de Glória e louvores, levantamos nossas mãos, Te adoramos, oh! Senhor.
Digno és de Glória e louvores, levantamos nossas mãos, Te adoramos, oh! Senhor.
Porque grande és Tu.Maravilhas fazes Tu.
Não há outro igual a Ti. Não, não há. Não há outro igual a Ti, Senhor.

“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.

“Coração Igual ao Teu”
Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom.
Mas um desejo eu tenho de ser transformado,
Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração.
Dá-me um coração igual ao teu, Meu Mestre, dá-me um coração igual ao teu.
Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu.
Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão.
Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó, Deus, dá-me um novo coração.

