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CULTO INFANTIL 1 a 3 ANOS:
atenção, pais de crianças de 1 a 3 anos,
hoje não teremos culto infantil.

REUNIÃO DO CPC: todos os membros
do conselho são convocados  para a reunião
plenária quinta-feira dia 19/02, às 20h,  no
3º piso.

ALTAR: atenção, Jovens e Adolescentes!
no próximo sábado, dia 21/02, às 20h,
teremos o nosso altar. Participem!

CULTO ADM: ocorrerá no próximo
domingo dia 22/02, às 10h25, a sessão da
igreja.

ANIVERSARIANTES: 15- Ilda Ferreira
Guimarães, Marilza de Almeida Maia
Barbosa; 16-Jeferson Nascimento Gomes,
Luany da Silva Portilho; 17- Lucas Eduardo
de Melo, Mariana Barreto Nascimento; 18-
Neuzanira da Silva C. Batista; 19- Lhetícia
Nunes Borges, Andresa Miranda Silva; 20 -
Adalberto Alves de Oliveira, Benjamin
Mendes Siqueira, Caroline Ednara M.
Machado Aguiar. Casamento: 16- Luis e
Silvânia Patrício. Parabéns!.

DÍZIMO: louvamos a Deus pela provisão
para o sustento do trabalho e pela fiel
participação dos irmãos em cumprirem a
palavra: “Trazei todos os dízimos à casa do
tesouro.” Todo primeiro domingo vamos
consagrar nossos dízimos ao Senhor,
entregando-os como primícias dos nossos
compromissos. Participe!

ACAMPAMENTO 4X1:  já estão abertas
as inscrições para o Acampamento 4x1 da
MCA, JCA, MR e AM .Interessadas procurar
a irmã Rosiléia.

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 15/02 No Próximo Domingo, 22/02 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.

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

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

Sinval e Alex Pinheiro.
Maristela.
Robertina.
Karina e
Ana Elisa.
Fabíola, Débora G., e Emília.
Queomides e Catarina Naves.
Norton, Daniel e Hélio.
Valdivino e Valdinar.
Queomides e Sinval.
Valmi e Maria Clara.
Daniel, Leonardo Paixão ,
FernandoBulhões e Wallace.

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.

• 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

Sobradinho, 15 de fevereiro de 2015.
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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)

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

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.

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!

Deus anda conosco
“Eu serei contigo” (Êxodo 3.12)

Acredito que todos sabem a história ou parte da história de Moisés. Mas
vamos recapitular alguns pontos importantes.

Sabemos que Moisés desde que nasceu sempre esteve no centro da vontade
de Deus. Filho de Anrão e Joquebede (6:20) e irmão de Arão e Miriã (15:20). Foi
escondido entre os juncos (2:3). Foi “adotado” pela filha do rei, foi bem educado (2:5
e 6), identificou-se com Israel, mas matou um egípcio (2:12); seus esforços foram
desprezados e fugiu para Midiã (2:13-15). Casou-se, viveu na obscuridade (2:21), mas
foi chamado por Deus (3:4), à liderança, na sarça ardente. E Moisés, como todos nós,
deu desculpa a Deus para não cumprir o Seu chamado.

Quais as qualificações que Moisés possuía para essa tarefa? Como seria possível
um fugitivo do Egito confrontar o faraó? Imaginem se isso acontece hoje com a gente?
Deus falando com você através de um arbusto pegando fogo que era para libertar o
Seu povo. A história de Moisés se repete nos dias de hoje, mas de uma forma um
pouco diferente. O povo não mais está escravizado por trabalhos físicos, mas está
escravizado pelo pecado. Temos assistido nos telejornais sobre a escravidão do nosso
povo com as drogas, a escravidão de outros povos através de leis, pessoas sendo
escravas espirituais. Deus continua nos chamando! Quando Moisés  argumenta com
Deus no versículo 11: “quem sou eu para ir a Faraó? (...)” A resposta de Deus é
direta: “Eu serei contigo” (3.12).

Não sei qual seria minha reação depois de ouvir essa promessa de Deus feita a
Moisés! Mesmo depois dessa promessa Moisés continuava a relutar. O que aconteceria
se os israelitas não cressem nele? Como os convenceria de que Deus havia de fato
aparecido a ele? “Disse Deus a Moisés: EU SOU O QUE SOU. Disse mais: Assim dirás
aos filhos de Israel: EU SOU me enviou a vós outros.” (3.13, 14).

Você tem relutado contra o chamado de Deus? Quando pensamos em chamado
pensamos em missões, ministério pastoral, ministério de adoração, mas Deus nos
chama para andarmos com Ele. Deus nos chama para termos um relacionamento com
Ele. Você tem resistido ao chamado de Deus?

Bom domingo!
MM Renan Hart

Levítico 1:1-3:17
Levítico 4:1-5:19
Levítico 6:1-7:27
Levítico 7:28-9:6
Levítico 9:7-10:20
Levítico 11:1-47
Levítico 12:1-13:59

16-Segunda
17-Terça
18-Quarta
19-Quinta
20-Sexta
21-Sábado
22-Domingo

Marcos 1:29-2-12
Marcos 2:13-3:6
Marcos 3:7-30
Marcos 3:31-4:25
Marcos 4:26-5:20
Marcos 5:21-43
Marcos 6:1-29

Salmo 35:17-28
Salmo 36:1-12
Salmo 37:1-11
Salmo 37:12-29
Salmo 37:30-40
Salmo 38:1-22
Salmo 39:1-13

Provérbios  9:13-18
Provérbios 10:1-2
Provérbios 10:3-4
Provérbios 10:5
Provérbios 10:6-7
Provérbios 10:8-9
Provérbios 10:10



Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Ministério de Comunicações É notícia na PIBS
Prelúdio                                                                                    Instrumental

Oração de Intercessão
Canto Congregacional “Sim, com Certeza meu Senhor aqui Está - 236 HCC”
Oração                                                                     Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical
Leitura Bíblica Salmo 84:1-4

Momento de Intercessão

Canto Congregacional “Santo é o Senhor” “Abra os Olhos” “Digno és de Glória”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil                (Crianças de 04 a 07 anos)
Participação Musical
Texto Bíblico Efésios 2:4-7

Mensagem           “Os benefícios da cruz” Pr. Washington Luiz  da Silva
Canto Congregacional “Me Derramar”
Oração
Poslúdio                                                                                    Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19hManhã - 10h25min

Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Ministério de Comunicações É notícia na PIBS
Prelúdio                                                                                    Instrumental

Oração de Intercessão
Canto Congregacional                        “Ele é Exaltado” “Poder do Teu Amor”
Momento de Intercessão

Leitura Bíblica Romanos 5.5-8

Dedicação de dízimos e ofertas “Buscou-me com Ternura - 169 HCC”
Oração
Participação Musical Joseane Oliveira
Texto Bíblico Atos 12:5-12
Mensagem “Segredos de uma oração respondida” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Ele é meu e Teu Senhor - 202 HCC”

Oração
Poslúdio Instrumental

“Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do
que a vida! Por isso os meus lábios te exaltarão.” (Salmos 63:2-3)

1. Gratidão pelo amor de Deus em nossas vidas.
2. Para que compartilhemos desse amor.

A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações,
por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu.

De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios.

Dificilmente haverá alguém que morra por um justo; pelo homem bom talvez alguém
tenha coragem de morrer.

Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso favor quando ainda
éramos pecadores.

DIRIGENTE:

HOMENS:

MULHERES:

TODOS:

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.

Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor

“Agora estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo que o Senhor te mandou
dizer-nos.” (Atos 10:33)

Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos!

A minha alma anela, e até desfalece pelos átrios do Senhor; o meu coração e o meu
corpo cantam de alegria ao Deus vivo.

Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus
filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus.

Como são felizes os que habitam em tua casa; louvam-te sem cessar!

DIRIGENTE:

MULHERES:

HOMENS:

TODOS:

1. Louvar a soberania de Deus.
2. Agradecer pela liberdade em cultuar a Deus.
3. Pedir a Deus uma vida sincera de culto.

“Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou,  estando nós
ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo; pela graça sois salvos e
nos ressuscitou juntamente com ele e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo
Jesus,  para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade

para conosco em Cristo Jesus.”



“Sim, com Certeza meu Senhor aqui está - 236 HCC”

“Santo é o Senhor”

“Abra os Olhos do meu Coração”

“Digno és de Glória”

“Me Derramar”

“Ele é Exaltado”

“Poder do Teu Amor”

“Buscou-me com Ternura - 169 HCC”

“Ele é meu e teu Senhor - 202 HCC”

Noite - 19hManhã - 10h25min

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.

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.

Ele é exaltado,
O Rei é exaltado no céu, eu o 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- Buscou-me com ternura
Jesus, o bom Pastor.
Achou-me na miséria,
salvou-me com amor.
Quem poderia demonstrar
por mim amor tão singular?

Oh, que amor glorioso!
Preço doloroso
Cristo lá na cruz por mim pagou!
Sua imensa graça me mostrou!

2- Ferido, abandonado,
Jesus me socorreu;
e segredou-me: “Achei-te;
de agora em diante és meu.”
Tão meiga voz jamais ouvi,
prazer maior jamais senti.

3- Então, agradecido,
seu rosto a contemplar,
recordo as muitas bênçãos
do seu amor sem par.
Louvor e glória e adoração
tributa-lhe meu coração.

4- Enquanto as horas passam,
eu sinto a sua paz
e aguardo o meu bom Mestre,
que tão feliz me faz!
Jesus a mim virá buscar,
e então com ele irei morar.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.

Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor.

Sim, com certeza meu Senhor aqui está,
pois eu sinto a sua graça, seu poder.
Refletida em cada face aqui,
sua glória posso ver;
sim, com certeza meu Senhor aqui está.

A Ti erguemos as mãos
nos prostramos em adoração.

Te louvamos, Rei e Senhor
Jesus, excelso Tu és.

Santo é o Senhor
Deus Poderoso

Tua glória enche a Terra.

Abra os olhos do meu coração (2x)
Quero Te ver, quero Te ver, Senhor.

 Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória
Derrame teu amor e poder, pois Tu és Santo, Santo, Santo (2x)

 Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo,
Santo, Santo, Santo, quero Te ver.

Quero Te ver, quero Te ver.
Eu quero Te tocar, eu quero Te abraçar,

quero te ver.

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.

Eis-me aqui, outra vez diante de Ti abro o meu coração.
Meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim.

Eu venho me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso,
Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso...

És fiel Senhor e dizes palavras de amor  e esperanças sem fim.
Ao sentir teu toque por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar.


