Informativo
ANIVERSARIANTES: 07- Antonia

Luzamira da Silva, 08- Eunice Rodrigues de
Souza Barbosa; 09- Hélio Vieira Flor, 10- Jane
Farias Chagas Ferreira, Walter de Souza
Araújo; 11- Matheus Sousa Sobral; 12- Joana
Maia Camarista. Casamento: 09- Hélio e Isabel
Flor. Parabéns!

OFERTA ESPECIAL: durante o mês de

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

DOAÇÃO DE BRINQUEDOS: a

junho, vamos recolher a oferta especial para a
construção da casa pastoral em Guiné Bissau.
Os irmãos podem utilizar os envelopes dos
bancos que estão destinados para esse fim.

CURSO DE CAPACITAÇÃO:

JANTAR DOS NAMORADOS: será dia 13

BAZAR: o Ministério de Evangelismo e

de junho, às 20 horas, na quadra da PIBS.
Valor: R$ 30,00. Inscrições com Pr. Aldo. Não
serão feitas inscrições no dia. Participe!

RETIRO DOS ADOLESCENTES:

atenção adolescentes de 12 a 18 anos! Vem aí
o “22 Horas de Comunhão”, na Chácara das
Oliveiras. Será nos dias 19 e 20 de junho. Valor
da inscrição: R$ 30,00. Maiores informações
com o Pastor Aldo Gléria (81252948).
Participem!

CAMPANHA DO AGASALHO: o
Ministério de Ação Social, por meio da
Coordenação de Beneficência, lança a
campanha “Doando agasalho ao próximo, ele
também sente frio.” Roupas de frio,
cobertores, toucas ou luvas. As doações
deverão ser entregues na secretaria da igreja
ou para a irma Romilda. Participe, o altruismo
faz bem para todos!
I Reis 1:1-53
I Reis 2:1-3:2
I Reis 3:3-4:34
I Reis 5:1-6:38
I Reis 7:1-51
I Reis 8:1-66
I Reis 9:1-10:29

Atos 4:1-37
Atos 5:1-42
Atos 6:1-15
Atos 7:1-29
Atos 7:30-50
Atos 7:51-8:13
Atos 8:14-40

Missões realizará o bazar missionário no
dia 13 de junho.

CARRINHO DE BEBÊ: os irmãos que
tiverem carrinho de bebê em bom estado e
queiram fazer doação, favor procurarem
as irmãs da beneficência.

CURSO LIVRE DE MÚSICA: você
tem interesse em aprender música? Para
mais informações, procure o MM Renan
Hart.

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA
2016: acampamento é sempre um

momento único na vida da igreja,oremos
para que possa ser um marco em nossas
vidas. Continuem nos ajudando com os
pagamentos dos seus carnês em dia, assim
manteremos os nossos compromissos.
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

124:1-8
125:1-5
126:1-6
127:1-5
128:1-6
129:1-8
130:1-8

Provérbios
Provérbios
Porvérbios
Porvérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

16:24
16:25
16:26-27
16:28-30
16:31-33
17:1
17:2-3

Escala de Serviços
Neste Domingo, 07/06
¨Assessoria Culto: Daniel F. e Clesson.
¨Assessoria EBD:
Karina Mondianne.
¨Berçário 1:
Maria das Graças.
¨Culto Infantil 4 a 7: Marinalva, Samuel e
Alessandra.
¨Culto Infantil 1 a 3: Viviane, Mada e Ana.
¨Diáconos:
Catarina e Queomides.
¨Informática:
Cláudio, Mayara e Valdivino.
¨Introdução:
Bethânya e Sebastião C.
¨Motoristas:
Samuel e Elias V.
¨Recepção:
Olinda M. e Ana Freitas.
¨Segurança:
Elisaldo, João Batista, André A.
e Marcelo Rodrigues.

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

capacite-se no Conselho Missionário, pela
Missão Além, dos dias 29/06 a 10/07. Veja
as informações enviadas por email.

Leitura Bíblica da Semana
08-Segunda
09-Terça
10-Quarta
11-Quinta
12-Sexta
13-Sábado
14-Domingo

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

beneficência solicita aos irmãos que
tenham em casa brinquedos usados em
bom estado, que entreguem na secretaria
ou para as irmãs do ministério, a fim de
que sejam doados para as crianças
carentes.

No Próximo Domingo, 14/06

ATIVIDADES REGULARES

Jefferson G. e Caio G.
Oliene.
Euza.
Tânia Franklin., Alessandra e
Rute.
Viviane, Débora A. e Emília.
Adalberto e Norma Maria.
Norton, Camylla e Ricardo.
Peterson e Angélica Freitas.
Queomides e Sinval.
Tania S. e Moacir S.
Alessandro, Ismeraldo,
Marivam e Luis Bueno.

• 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.

Boletim Dominical

Ano XXXIV - Nº23

Pastoral
Qual a importância da Educação Musical na Igreja?

“Cantem-lhe uma nova canção; toquem com habilidade ao aclamá-lo.” (Sl 33:3 - NVI)
Os levitas eram treinados a tocar e cantar bem; mesmo sabendo disso, o salmista
faz uma recomendação nesse cântico de louvor a Deus como Criador e Senhor. Salmo
esse vinculado ao aspecto litúrgico, que era usado por ocasião do culto no templo.
Devemos buscar sempre tocar e cantar a Deus com habilidade! A espinha dorsal do
Ministério de Adoração da PIBS é a educação musical. Cremos que a formação de
músicos e apreciadores da música de qualidade é muito importante para a vida da igreja.
Dentro da Coordenadoria de Educação Musical temos quatro projetos: Curso Livre de
Música, Série Interlúdio, Musicalização Infantil e o Projeto Coro Escola, que são meios
para que os membros da PIBS possam ter uma experiência musical e despertem para o
aprendizado da música.
A Série Interlúdio terá uma ampla abrangência. Proporcionando a cada membro
a oportunidade de participar de “concertos didáticos” onde, além de ouvir música de
qualidade, irá aprender sobre os instrumentos, compositores e outros, despertando em
cada um o desejo de aprender e apreciar música. A cada primeiro domingo viajaremos
pelo mundo da música, dos estilos e dos instrumentos.
O Curso Livre de Música dará início em suas atividades na próxima sexta-feira
(12/06) com aulas de clarinete e violino. A cada mês teremos novas matérias sendo
incluídas em sua estrutura, que suprirão a necessidade musical da PIBS despertando,
assim, novos valores e envolvendo-os no Ministério de Adoração da Igreja.
O Curso de Musicalização Infantil é para crianças entre 3 a 12 anos com a
proposta de levá-las a uma prática musical, desenvolvendo uma sensibilidade musical,
através de aulas de percepção musical, bandinha rítmica, flauta doce e coro.
Por fim, o projeto Coro Escola, que tem como objetivo ensinar percepção e canto
a todas as pessoas que fazem parte, ou não, de um dos coros da igreja, fazendo com que
cada integrante tenha uma experiência musical.
Você pode fazer parte desses projetos: aprendendo, apreciando ou contribuindo.
Nosso principal objetivo é que em todos os projetos Deus possa ser adorado e glorificado
e que através de novos talentos e valores possamos ser conduzidos à adoração.
Bom domingo!
M.M. Renan Guedes Hart
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Sobradinho, 07 de junho de 2015.

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional

Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Ministério de Comunicações

É notícia na PIBS

Prelúdio

Instrumental

“O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti, ele salvará; ele se deleitará em ti com
alegria; calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo.” (Sofonias 3:17)

Oração de Intercessão
Canto Congregacional

“Bem Mais Que Tudo” e “Grande é o Senhor”

1. Agradecer a Deus pelo inicio do curso livre de música.
2. Agradecer a Deus pelo suprimento financeiro da Igreja.
3. Suplicar pela consagração de nossas vidas ao Senhor.

Sílvia Letice
Sl 112:1; Pv 18:2; Cl 3:24; Sl 134:1

DIRIGENTE:

Louvai ao SENHOR. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em
seus mandamentos tem grande prazer.

TODOS:

O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada
o seu coração. ”Porém, nós” sabemos que receberemos do Senhor o galardão da
herança, porque a Cristo, o Senhor, servimos.

MULHERES: Eis aqui, bendizei ao SENHOR todos vós, servos do SENHOR, que assistis na casa
do SENHOR todas as noites.

“Ouvi Contar a História” - 499 HCC”

Oração
Mensagem
Canto Congregracional

Pr. Joaquim Otávio Pereira da Silva
“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.

Quão grande é o meu Deus.
Cantarei quão grande é o meu Deus
E todos hão de ver
quão grande é o meu Deus.

Sobre todo nome é o Seu.
Tu és digno do louvor.
Eu cantarei:
quão grande é o meu Deus.

Oração
Poslúdio

É notícia na PIBS
Instrumental

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele
que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” (João 3:16)

Oração de Intercessão
Canto Congregacional
Oração
Coro
Recitativo Bíblico

“Toda Natureza - 54 HCC”
Visitantes, Bens e Vidas
“Salmo 40”
Efésios 2:8-9

Momento de Intercessão

Participação Musical

Consagração de Dízimos e Ofertas

Instrumental

“Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus;não vem das
obras, para que ninguém se glorie.”

Momento de Intercessão

Leitura Bíblica

Processional
Saudações e Boas Vindas
Ministério de Comunicações
Prelúdio

Instrumental

1. Agradecer a Deus pela manifestação da Sua mravilhosa Graça.
2. Aprendamos a esperar com certeza inabalável pelo arrebatamento dos salvos.
3. Para que sejamos o povo santo e irrepreensível de Deus, até a volta de Jesus.

Coro
“Cada Instante”
Canto Congregacional
“Senhor, Te Quero”, “Aclame ao Senhor” e “Diante da Cruz”
Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração de Dedicação ao Culto Infantil
(Crianças de 04 a 07 anos)
Coro
“Cordeiro de Deus”
Texto Bíblico
Tito 2:11-14
“Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos,
para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria, e
justa, e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso
grande Deus e Salvador Cristo Jesus, que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a
iniquidade, e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras.”

Mensagem
“Graça Salvadora”
Canto Congregacional

Pr. Washington Luiz da Silva
“Maravilhosa Graça - 193 HCC”

1- Maravilhosa graça! Graça de Deus, sem par! 2- Maravilhosa graça! Traz vida perenal.
Como poder cantá-la? Como hei de começar?
Por Cristo perdoado, vou à mansão real.
Ela me dá certeza,
Hoje eu sou liberto;
e vivo com firmeza
vivo de Deus bem perto
pela maravilhosa graça de Jesus.
pela maravilhosa graça de Jesus
Graça! Que maravilhosa graça!
É imensurável e sem fim.
É maravilhosa, é tão grandiosa,
é suficiente para mim.
É maior que a minha iniqüidade,
é revelação do amor do Pai.
O nome de Jesus engrandecei
e a Deus louvai!

Oração
Poslúdio

3- Maravilhosa graça! Que ricas bênçãos traz!
Por ela Deus transforma, dá vida eterna e paz.
Sendo por Cristo salvo,
faço do céu meu alvo
pela maravilhosa graça de Jesus.

Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h
“Toda a Natureza - 54 HCC”

“Bem Mais Que Tudo”
Bem mais que as forças. Poder e reis.
Que a natureza e tudo que se fez.
Bem mais que tudo, criado por tuas mãos.
Deus, Tu és o Início, Meio e Fim.
Bem mais que os mares.
Bem mais que o sol
e as maravilhas que o mundo conheceu.
E as riquezas e tesouros desta Terra.
Incomparável és pra mim.

Por amor, sua vida entregou.
Meu Senhor, humilhado foi.
Como a flor machucada no jardim.
Morreu por mim, pensou em mim.
Me amou.

Toda a natureza
me fala do meu Deus;
árvores e frutos são todos seus.
O céu, o mar, as flores
e as noites de luar,
sempre que os contemplo,
paro pra pensar.

Quem sou eu, ó Pai,
pra merecer tamanho amor?
Sim, tenho a resposta:
Eu nada sou, Senhor, eu nada sou.
Mas teu amor me transformou,
tornou-me um novo ser.
Quero estar contigo e no céu viver.

“Senhor, Te Quero”

“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.

“Ouvi Contar a História - 499 HCC”
1- Ouvi contar a história de Jesus, o Rei da glória,
que do céu desceu e aqui viveu porque me quis salvar.
Ouvi do sofrimento que ele padeceu, morrendo.
Arrependi-me e confiei em Cristo, o Salvador.
Jesus me dá vitória, vitória completa.
Buscou-me, comprou-me com sangue remidor.
De coração amou-me, da perdição salvou-me.
Vitória me assegurou Jesus, meu Salvador.
2- Jesus aqui curava; seu poder favor mostrava.
Aleijados Cristo fez andar e aos cegos deu visão.
Clamei a Cristo: "Cura meu espírito em tortura."
Minha alma ele então limpou e deu-me a salvação.

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

“Aclame ao Senhor”
Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor.
Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor.
Com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre Te adorarei.
Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos.
Poder, majestade e louvores ao Rei.
Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome.
Alegre te louvo por Teus grandes feitos,
firmado estarei, sempre Te amarei.
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim.

3- Ouvi de um lar glorioso que Jesus, meu Rei bondoso,
preparou nos céus e um dia ali com ele habitarei.
E no celeste coro cantarei a antiga história.
Ao meu Senhor e Salvador pra sempre louvarei.

“Diante da Cruz”
“Quão Grande é 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.

Quão grande é o meu Deus.
Cantarei quão grande é o meu Deus
E todos hão de ver quão grande é o meu Deus.

Sobre todo nome é o Seu.
Tu és digno do louvor.
Eu cantarei:
quão grande é o meu Deus.

Oh! Deus, me sondas, conheces-me.
Mesmo quando falho, eu sei, me amas.
Estás presente a me cercar.
Em todo tempo eu sei, me amas (2x)
Prostro-me diante da cruz,
vejo o sangue de Jesus.
Nunca houve amor assim.
Sobre a morte já venceu,
Sua glória o céu encheu
Nada irá me separar.

Tu és meu guia, meu protetor.
Tua mão me firma.
Eu sei, me amas. (2x)
O véu rasgou.
O caminho abriu.
Tudo consumado está.
E quando tudo se acabar,
estarei seguro,
pois sei, me amas. (2x)

