Informativo
ANIVERSARIANTES: 08- Emanuel Araújo

da Costa; 10- Guilherme Naves Lôbo, Juarez
A. Martins; 11- João Batista da Cunha, Lídia
Cristina M. Bulhões do Nascimento; 12Fabiano André do Nascimento Santos, Ruth
Gadêlha Marques, Marcelo Ribeiro Medeiros,
Francisco José Motta e Oliveira, Hudson
Ferreira Teles, Isabel Coelho Pereira Flor,
Pablo Micael Carvalho Guerra; 14- André de
Aguiar Oliveira, Samuel de Aguiar Oliveira.
Parabéns!
PROJETO CORO ESCOLA: vamos dar início
amanhã 09/03, às 20h, a um novo projeto de
Coro. Será um coro escola, que além de ensaiar
músicas para a participação nos cultos teremos
também aulas de canto, percepção musical e
outros. Venha fazer parte, mesmo que você
nunca tenha cantado em um coro. Informações
com o MM Renan Hart.
REUNIÃO DO CPC: todos os membros do
conselho são convocados para a reunião
plenária quinta-feira dia 13/03, às 20h, no 3º
piso.
MINISTÉRIO DOS ESPORTES: convida a
todos para um jogo de futebol society no dia
14/03, às 10h45 no Toni Matos, levar
R$10,00. Informação procurar o irmão Valmi
Vieira.
ALTAR:atenção jovens e adolescentes, no
próximo sábado, dia 14 de março, às 20h,
teremos nosso Altar. Não fique de fora!

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO
Organizada no dia 8 de dezembro de 1959
Pastor: Washington Luiz da Silva

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

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

CULTO ADM: ocorrerá no próximo
domingo dia 15/03, às 10h25, a sessão da
igreja.
CHÁ DA COMUNHÃO: no próximo
domingo dia 15/03, após o culto da noite
teremos o chá da comunhão. Contamos
com a sua colaboração.
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BAZAR: o Ministério de Evangelismo e
Missões realizará o bazar missionário no
mês de março no dia 28/03. Os irmãos que
puderem ajudar com doações, deixem a sua
doação na secretaria ou com a irmã Zeza.
RECADASTRAMENTO: solicitamos
aos irmãos que ainda não efetuaram seu
recadastramento a procurarem a secretaria
para fazê-lo, o prazo final para ser efetuado
vai até o dia 20/03.

Leitura Bíblica da Semana
Números 10:1- 11:23
Números 11:24-13:33
Números 14:1-15:16
Números 15:17-16:40
Números 16:41-18:32
Números 19:1-20:29
Números 21:1-22:20

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

Marcos 14:1-21
Marcos 14:22-52
Marcos 14:53-72
Marcos 15:1-47
Marcos 16:1-20
Lucas 1:1:25
Lucas 1:26-56

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

51:1-19
52:1-9
53:1-6
54:1-7
55:1-23
56:1-13
57:1-11

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

10:31-32
11:1-3
11:4
11:5-6
11:7
11:8
11:9-11

Escala de Serviços
Neste Domingo, 08/03
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 7:

No Próximo Domingo, 15/03

Valmi e Sinval Lima.
Andreia Santos.
Letícia..
Carolina e
Vanessa.
¨Culto Infantil 1 a 3: Fernanda, Ana e Débora A.
¨Diáconos:
Adalberto e Edi Alves.
¨Informática:
Norton, Camylla e Cláudio.
¨Introdução:
Olinda M. e Welida.
¨Motoristas:
Paulo Lôbo e Sinval.
¨Recepção:
Tânia Souza e Valmi.
¨Segurança:
Queomides, Wellington Sobral e
Didier Max.

Daniel F. e Clesson.
Karina Mondianne.
Dinalva.
Márcia e
Betãnya.
Fabíola, Débora G. e Emília.
Joaquim e Áurea.
Hélio, Daniel e Joseane.
Eduardo A. e Carolina A.
Israel B. e Elias Vicente.
Mgali Souza e Nadir Vieira.
Elisaldo, André Aguiar e
Marcelo Rodrigues.

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 - MARÇO DE 2015
21% r e a l i za d o

0%

01/03

100 %
do orçado

Sobradinho, 08 de março de 2015.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min
Processional

Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Ministério de Comunicações

É notícia na PIBS

Prelúdio

Instrumental

“Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens.”
(Tito 2.11)

Oração de Intercessão
Canto Congregacional

“Graça de Deus Infinito Amor - 291 HCC”

Momento Missionário
Video

Pilares de Missões

Tema

Meu Chamado: voz de Deus às Nações

Divisa

Processional
Saudações e Boas Vindas
Ministério de Comunicações
Prelúdio

Noite - 19h

Instrumental
É notícia na PIBS
Instrumental

“Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta; e todo ramo que dá fruto, ele o limpa,
para que dê mais fruto.” (João 15:2)

Oração de Intercessão
Canto Congregacional
Oração
Momento Missionário
Vídeo
Tema
Divisa

“Doce Nome”
Visitantes, Bens e Vidas
O Poder da Oração
Meu Chamado: voz de Deus às Nações

“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)

Momento de Oração

“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)

Participação Musical
Leitura Bíblica

Participação Mensageiras do Rei
Momento de Oração

Recitatico Bíblico

“É Tua Graça”
Salmo 96:8

“Dêem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios trazendo ofertas.”

Dedicação de dízimos e ofertas

“Graças, Senhor”

Oração
Participação Musical
Mensagem

Sílvia Letice
Raquel Alcântara

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

“Descansarei”
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!

Oração
Poslúdio
Recadastramento de Membros

Naiara Farias
Jo 20.24-28; Mt 28.19; Jo 4.38,36

DIRIGENTE: Tomé, chamado Dídimo, um dos Doze, não estava com eles quando Jesus apareceu.
Então os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor! Ele, porém, lhes
respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não puser o meu dedo no
seu lado, de maneira nenhuma crerei.

1. Pelos missionários brasileiros em campo da JMM
2. Pelos vocacionados em treinamento para missões.
3. Gratidão a Deus pelos irmãos que sustentam a obra missionária.

Canto Congregacional

1. Pelo Missionário Davi Souza (Norte da África).
2. Pelas familiares dos missionários.
3. Pelos campos missionários na África.

Instrumental

MULHERES: Oito dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos, e Tomé estava entre
eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse:
Paz seja convosco!
HOMENS:

Depois disse a Tomé: Coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão
e coloca-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente!

DIRIGENTE: Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu!
TODOS:

Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo; Eu vos enviei para colher onde não trabalhastes; outros
trabalharam, e vós recebestes do trabalho deles.

DIRIGENTE: Quem colhe já recebe recompensa e ajunta fruto para a vida eterna, para que se
alegrem juntos o que semeia e o que colhe.

Canto Congregacional
“Aleluia, Hosana” “Seja Adorado” “Por Estas Razões”
Participação Musical
Naiara Farias
Oração de Dedicação ao Culto Infantil
(Crianças de 04 a 07 anos)
Leitura Bíblica
Jo 15:16
“Não fostes vós que me escolhestes; pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e
fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome.”

Mensagem
“A Missão da Igreja”
Canto Congregacional
Oração
Poslúdio
Recadastramento de Membros

Pr. Washington Luiz da Silva
“Me Derramar”
Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h

“Graça de Deus, Infinito Amor - 291 HCC”
1. Graça de Deus, Infinito Amor
Graça de Deus, infinito amor,
graça maior que todo o meu mal!
Lá no Calvário, meu Salvador
prova me deu desse amor real.

2. Todas as manchas do meu pecar
não poderei jamais esconder;
pode Jesus me purificar
e como a neve me embranquecer.
3. Graça insondável é dom de Deus
a quem em Cristo somente crê.
Se tu desejas chegar aos céus,
em Jesus Cristo põe tua fé.

Graça, graça,
fonte de paz, de perdão e amor!
Graça, graça,
graça de Deus para o pecador!

“Doce Nome”
Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome,
os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser.
Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração
Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação.

“Aleluia, Hosana”
Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus,
soberano, Rei dos reis, na cruz venceu a morte e o pecado destruiu;
com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou.
Aleluia, Hosana. Glórias ao Cordeiro. Nós Te adoramos
e a Ti celebramos com ações de graça, danças e alegria,
pois convém louvar-Te, ó, Senhor. (2x)

“É Tua Graça”
É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida.
Por teu sangue tenho acesso a tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus.
Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta.
Favor imerecido, do céu, do céu pra mim.
“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.

“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.

“Por Estas Razões”
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.

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

Das trevas trouxe-nos pra Tua luz. Para contigo reinar.
Livre acesso nós temos ao pai, por Teu sangue, ó Jesus.

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!

Por teu grande amor.
Por tua vida em mim.
Pelo teu perdão, graça que é sem fim.
Por tuas mãos que curam,
esperança aqui.
Pelo dom da paz, pela fé em Ti
E por isso te louvo
E por isso te adoro
e por isso eu vivo para falar do teu amor.

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

