Informativo
ANIVERSARIANTES: 22- Daniel Gomes
de Souza, Renan Guedes Hart. 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; Casamento: 25- Pr. Carlos e Ana Maria,
Joaquim Ferreira e Francisca; 26- Cosme e
Márcia Regina. Parabéns!
CORO MASCULINO: ensaio hoje às 15h,
visando apresentação na AMIDE. Trazer as 2
partituras oficiais e lanche.
JUNIORES: atenção pais de meninos e
meninas entre 9 à 12 anos, hoje é o último dia
para encomendar o livro de devocional
Surpresas para Hoje, conforme já comunicado
em bilhete, o mesmo custa R$17,90. Maiores
informações procurar a irmã Patrícia Martins.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

GRUPO DE ORAÇÃO: o grupo de

ACAMPAMENTO 4X1: já estão

abertas as inscrições para o Acampamento
4x1 da MCA, JCA, MR e AM.
Interessadas procurar a irmã Rosiléia.
CONVOCAÇÃO: o presidente da CBDF
convoca as Igrejas Batistas para
Assembleia Extraordinária dia 14/03, às
8h30, no temo da IB Viva Esperança.
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 14:1-57
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

Marcos 6:30-56
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

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

40:1-10
40:11-17
41:1-13
42:1-11
43:1-5
44:1-8
44:9-26

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

10:11-12
10:13-14
10:15-16
10:17
10:18
10:19
10:20-21

Escala de Serviços
Neste Domingo, 22/02
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 7:

Sinval e Alex Pinheiro.
Maristela.
Robertina.
Karina e
Ana Elisa.
¨Culto Infantil 1 a 3: Fabíola, Débora G., e Emília.
¨Diáconos:
Queomides e Catarina Naves.
¨Informática:
Norton, Daniel e Hélio.
¨Introdução:
Valdivino e Valdinar.
¨Motoristas:
Queomides e Sinval.
¨Recepção:
Valmi e Maria Clara.
¨Segurança:
Daniel, Leonardo Paixão ,
Fernando Bulhões e Wallace.

No Próximo Domingo, 01/03

ATIVIDADES REGULARES

Wellington S. e Alessandro C.
Edina Gadelha.
Neuzanira.

• 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.

Rejaine e Fernanda.
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.

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
60% r e a l i za d o

0%

01 a 15/02

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

MINISTÉRIO DOS ESPORTES:
convida a todos para um jogo de futebol
society no dia 28/02, às 10:45 no Toni
Matos, levar R$10,00.

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

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

Oração da MCA, que se reuni todas as
terças - feiras, está completando 35 anos
de existência. E convida você para vir
celebrar essa data, terça -feira dia 24/02, ás
15h.

100 %
do orçado
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PASTORAL
Quando esperamos no Senhor

“O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra.” (Isaías 40.28)
No capítulo 40 o profeta Isaías transmite uma mensagem de consolo ao povo.
A grande indagação das pessoas era a de que Deus tinha “esquecido” deles. Então
Deus, através do profeta, escreve ao povo no versículo 27: “Por que você reclama,
ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel: ‘O Senhor não se interessa pela minha situação;
o meu Deus não considera a minha causa’?” Quem não quer uma resposta rápida?
Talvez você já até tenha aprendido a esperar em Deus.
O profeta, no v. 28, começa com a seguinte pergunta: “Será que você não
sabe?”. Será que não sabemos, ou nunca ouvimos falar ou então será que nunca
lemos que Deus é o Criador de toda a terra? Experimentamos em nossa vida servir a
esse Deus, e temos visto o nosso Deus fazer coisas incríveis. Por diversas vezes a
ansiedade ou angústia nos consome no momento em que esperamos uma resposta.
O que nos ajuda nesse momento é lembrarmos sobre o Caráter de Deus. “O Senhor
é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua
sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem
forças.” (Isaías 40.29) Esse é o nosso Deus!
“Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem
alto como águias; correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam.” (Isaías
40.31). Não é só lembrar sobre o caráter, mas lembrar também da fidelidade do Senhor.
“Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças” diz o profeta. Quando
lembramos da promessa do Senhor, lembramos da sua fidelidade que conforta o
nosso coração.
Esse é um exercício que precisamos fazer todos os dias: lembrar do caráter e
fidelidade de Deus!
Mas, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu
Salvador, pois o meu Deus me ouvirá (Miquéias 7.7)
Bom domingo!
MM Renan Guedes Hart

Sobradinho, 22 de fevereiro de 2015.

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional

Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Ministério de Comunicações

É notícia na PIBS

Prelúdio

Instrumental

“Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos.”
(Salmo 19:1)

Instrumental
É notícia na PIBS

Prelúdio

Instrumental

“Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as
vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede
todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus”. (Fp 4:6-7)

Oração de Intercessão

Oração de Intercessão
Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas
Ministério de Comunicações

“Vem Esta é a Hora” “Seja Adorado”

Momento de Intercessão
1. ?.
2. ?
3 .?

Canto Congregacional
Oração
Participação Musical
Leitura Bíblica

Recitatico Bíblico

II Cr. 29:31

“Confiarei”
Visitantes, Bens e Vidas
II Tm 3.12; Hb 10.39; Gl 2.19-20

DIRIGENTE: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos.

“Trazei sacrifícios e ofertas em ação de graças ao Senhor.”

Dedicação de dízimos e ofertas

“Mãos ao Trabalho - 419 CC”

TODOS:

Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição; somos, entretanto, da
fé, para a conservação da alma.

Oração
MULHERES: Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus.
EXPEDIENTE

TODOS:

ORDEM DO DIA

Momento de Intercessão

Estou crucificado com Cristo; logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em
mim; e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me
amou e a si mesmo se entregou por mim.
1. Para que aprendamos a passar por várias provações.
2. ?
3 .?

1. Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação – Comissão auxiliar de Exame de Contas
2. Relatório da Comissão de Indicação
3. Outros assuntos
4. Parecer da Comissão de Membros.

Canto Congregacional “O meu Prazer” “Seja Adorado” “Deus Tão Majestoso”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil
(Crianças de 04 a 07 anos)
Participação Musical

ENCERRAMENTO

Recitativo Bíblico

Canto Congregacional

“Confiarei”

“Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias,
por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então, é que sou forte.”

Eu não tenho que andar ansioso
se vou ter o que comer ou vestir,
se o Senhor veste os lírios do campo,
o que mais não fará por mim?

Confiarei em Ti, Senhor,
minha esperança está em Ti,
não há maior prazer do que saber
que o meu Deus cuida de mim.

Eu não tenho que andar preocupado
com os cuidados e males do amanhã,
pois até aqui o Senhor me sustentou.

Meu futuro está seguro em suas mãos,
não importa a circunstância
permanecerei firmado nas promessas
que o Senhor me fez.

Cobre-me com Tuas mãos.
Com poder vem me esconder, Senhor.

Confiarei em Ti. (x5)

Oração

Recadastramento de Membros
Poslúdio

Instrumental

II Co 12:10

Mensagem “Pode haver força na fraqueza?” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional
“Descansarei”

Poslúdio

Minha alma está segura em Ti.
Sabe bem que em Cristo firme está.

Se o trovão e o mar se erguendo vêm, Sobre a tempestade eu voarei.
Sobre as águas Tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus!

Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h

“Vem Esta é a Hora”

“Confiarei”

Vem, esta é a hora da adoração, vem, dar a Ele teu coração.
Vem, assim como estás para adorar, vem, assim como estás diante do pai.
Vem.
Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará.
Mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá.

“Seja Adorado”
Sua face é como um leão.
Seus olhos como chama de fogo.
Seus pés reluzentes.
Suas mãos poderosas.
Bendito é o Cordeiro de Deus. (bis)
Seja adorado Aquele que está entre nós.
Adorado no Seu santo monte.
Seja adorado o Cristo, o Filho de Deus.
Para sempre e sempre amém,
pelos séculos dos séculos amém.
Santo é o Senhor. (bis)
Aleluia.

“Mãos ao Trabalho Crente - 419 CC”
1- Mãos ao trabalho, crentes,
Vai já passando o alvor;
Vamos, enquanto temos
Nossa vida em flor!
Vamos, enquanto é dia,
Com força trabalhar;
Eia, que em vindo a noite,
Já não há lidar.

2- Mãos ao trabalho, crentes,
Já, ide, enquanto há luz;
Eia, que agora é tempo
De servir Jesus!
Ide o vigor da vida
Todos ao bem votar;
Eia, que em vindo a noite,
Já não há lidar!

3- Mãos ao trabalho, crentes,
Breve nos chega o fim;
Firmes, enquanto a morte
Não tocar clarim!
Vamos, irmãos, à obra,
Por Cristo trabalhar;
Eia, que em vindo a noite,
Vamos descansar.

“Confiarei”
Eu não tenho que andar ansioso
se vou ter o que comer ou vestir,
se o Senhor veste os lírios do campo,
o que mais não fará por mim?

Confiarei em Ti, Senhor,
minha esperança está em Ti,
não há maior prazer do que saber
que o meu Deus cuida de mim.

Eu não tenho que andar preocupado
com os cuidados e males do amanhã,
pois até aqui o Senhor me sustentou.

Meu futuro está seguro em suas mãos,
não importa a circunstância
permanecerei firmado nas promessas
que o Senhor me fez.

Eu não tenho que andar ansioso
se vou ter o que comer ou vestir,
se o Senhor veste os lírios do campo,
o que mais não fará por mim?

Confiarei em Ti, Senhor,
minha esperança está em Ti,
não há maior prazer do que saber
que o meu Deus cuida de mim.

Eu não tenho que andar preocupado
com os cuidados e males do amanhã,
pois até aqui o Senhor me sustentou.

Meu futuro está seguro em suas mãos,
não importa a circunstância
permanecerei firmado nas promessas
que o Senhor me fez.
Confiarei em Ti. (x5)

“O meu Prazer”
O meu prazer é te louvar, Senhor,
erguer a minha voz e te exaltar,
Render ações de graça, declarar,
que és Senhor, que és Senhor,
que és Senhor...

Adorado, exaltado, soberano,
Deus supremo és,
Pai das luzes,
Pai de todos nós,
Imutável és, pleno em glória e poder.

Já temos a unção que vem de Ti,
que vem do Santo e desce sobre nós,
nos resgatando pra um novo viver,
com poder pra vencer todo mal,

O meu prazer é te louvar, Senhor,
erguer a minha voz e te exaltar,
render ações de graça, declarar,
que és Senhor, que és Senhor,
que és Senhor...

Santíssimo, luz do meu ser,
Tu és meu Deus, o meu prazer. (MULHERES)
Incomparável, Senhor tu és, (HOMENS)
plenitude de Amor! (TODOS)

Em tua presença há plena alegria,
delícias sempre tenho em tuas mãos.
A minha voz aclama a Ti, Senhor,
vou erguer minha voz, celebrar.

“Seja Adorado”
Seja adorado Aquele que está entre nós.
Adorado no Seu santo monte.
Seja adorado o Cristo, o Filho de Deus.
Para sempre e sempre amém,
pelos séculos dos séculos amém.
Santo é o Senhor. (bis)
Aleluia.

Sua face é como um leão.
Seus olhos como chama de fogo.
Seus pés reluzentes.
Suas mãos poderosas.
Bendito é o Cordeiro de Deus. (bis)

“Deus Tão Majestoso”
Quando entro em Tua presença
pelas portas do louvor
chego ao Teu santuário
face a face com o Senhor.
Contemplo o seu semblante
e vejo toda a sua glória,
posso só me curvar e dizer:

És um Deus tão majestoso, oh Senhor.
És um Deus tão amoroso, Aba Pai.
Tu és digno de louvor
minha vida eu te dou.
És um Deus tão majestoso, oh Senhor.

“Descansarei”

Confiarei em Ti. (x5)

Cobre-me com Tuas mãos.
Com poder vem me esconder, Senhor.

Minha alma está segura em Ti.
Sabe bem que em Cristo firme está .

Se o trovão e o mar se erguendo vêm, Sobre a tempestade eu voarei.
Sobre as águas Tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus!

