Informativo

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ANIVERSARIANTES: 01-Fernanda

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES:

AQUISIÇÃO DE LIVRO: adquira o livro

venha participar deste novo projeto do
Ministério de comunicações em 2016,
contamos com interessados para realizar
este projeto. Escaneie o QR Code abaixo e
descubra o nome deste projeto. Interessados
procurar os irmãos: Norton, Ricardo ou
Camylla.

Ribeiro da Silva Teles, Joézer Rocha da Silva,
Rodrigo Augusto do Nascimento; 04- Zuleide
Bezerra de Souza; 06- José Adelmo Ramos
Calado. Casamento: 31 - Andréia e Rui
Santos; 01- Amilcar e Luzamira; 02- Edna e
José Luciano, Maria de Fátima e Pr. José
Jeremias.
“Pastoreado por Paulo”, para estudar nas
quartas-feiras. Valor: R$ 25,00 que pode ser
entregue na secretaria. Garanta o seu o mais
rápido possível, pois o estoque é limitado.

ESCALA FEVEREIRO: o Pr. Washington

Luiz faz saber a escala de mensageiros para o
mês de Fevereiro/2016. Dia 07/02: am. Pr.
Nilson Mora - pm. WLS, pastor. 14/02: am.
MM. Renan Hart - pm. Jane Farias. 21/02:
am. pm. Diác. Edson Ferreira. 28/02: am. MM.
Renan Hart - pm. Franquisnei.

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

Boletim Dominical

CAMPANHA DA ORQUESTRA:

agradecemos a todos os irmãos que
participaram. Nossa alvo era de R$ 12.000 e
alcançamos R$ 8.036,00 (67%). Queremos
consagrar todos os instrumentos no dia 06 de
março.

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

VIVA FAMÍLIA: está chegando! Serão
momentos inesquecíveis, por isso, hoje
teremos uma reunião após o culto da noite
com todos os que irão para acertarmos os
últimos detalhes. Se você que vai ao
acampamento precisa de transporte para
chegar ao local, favor procurar os irmãos
no balcão na entrada da igreja e dê seu nome
ainda hoje. Lembramos que ainda temos
algumas vagas caso você queira ir conosco!

Editorial

Ano XXXV - Nº05

Doxologia Final
“Tudo o que tem vida louve o Senhor!” (Salmo 150.6)
O livro dos Salmos começa com algumas instruções com respeito ao nosso dever,
mas não é diferente o último capítulo, além de termos instruções, agora sobre a adoração a Deus,
ele tem o mesmo número de versículos, e os dois são curtos e notáveis. Davi nos instrui através
de cada versículo a louvar a Deus.
No versículo 1 ele nos diz onde devemos adorar a Deus: no seu santuário (...) e no
seu poderoso firmamento. Devemos adorar a Deus diante da sua primeira obra criada “o céu e
a terra” transformando o louvor uma voz uníssona.

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
01-Segunda
02-Terça
03-Quarta
04-Quinta
05-Sexta
06-Sábado
07-Domingo

Êxodo
Êxodo
Êxodo
Êxodo
Êxodo
Êxodo
Êxodo

12:14-13:16
13:17-15:18
15:19-17:7
17:8-19:15
19:16-21:21
21:22-23:13
23:14-25:40

Mateus 20:29-21:22
Mateus 21:23-46
Mateus 22:1-33
Mateus 22:34-23:12
Mateus 23:13-39
Mateus 24:1-28
Mateus 24:29-51

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

25:16-22
26:1-12
27:1-6
27:7-14
28:1-9
29:1-11
30:1-12

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

6:12-15
6:16-19
6:20-26
6:27-35
7:1-5
7:6-23
7:24-27

Escala de Serviços
Neste Domingo, 31/01
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 7:

Valmi V. e Sinval Lima.
Edina Gadelha.
Dinalva.
Não haverá
classe.
¨Culto Infantil 1 a 3: Não haverá classe.
¨Diáconos:
Joaquim e Ivone Naves.
¨Informática:
Ricardo, Larissa e Jozy.
¨Introdução:
Peterson e Telma Guedes.
¨Motoristas:
Israel B. e Franquisnei L.
¨Recepção:
Nadir V. e Maria Clara M.
¨Segurança:
Elisaldo, João Batista, André
Aguiar e Marcelo Rodrigues.

No Próximo Domingo, 07/02
Daniel F. e Clesson.
Andreia Santos.
Débora Nascimento.
Não haverá
classe.
Não haverá classe.
Adalberto e Raimunda.
Mayara, Camila e Valdivino.
Olinda e Peterson.
Israel B. e Franquisnei L.
Sílvio e Sebastião Calácia.
Alessandro, Ismeraldo e
Marivam.

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 - Mães Parceiras de Oração
- Reunião às 17h.
• 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 (8h às 12h e de 13h às 17h)
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.

Ele também nos ensina porque devemos adorar a Deus, e o versículo 2 nos convida
a fazer “pelos seus feitos poderosos”. Quando adoramos, celebramos os “seus atos poderosos”
através da criação e redenção.
Como devemos adorar a Deus? O Salmista nos ensina que devemos usar todos os
tipos de instrumentos (3-5). “O sopro é empregado para soprar a trombeta; os dedos são usados
nos instrumentos de cordas como o saltério e a harpa; e a mão inteira é empregada para golpear o
adufe; os pés para se mover na dança; há instrumentos de corda; há o órgão (o ugab, syrinx)
composto de muitos tubos, impondo combinação, e os címbalos, que ressoavam um sobre o
outro” (C. Wordsworth).
E por último quem deve adorar a Deus? Davi encerra o livro de forma magnífica sobre
quem deve adorar a Deus dizendo: tudo o que tem vida louve o Senhor! (6). Ele nos Deus o dom
da vida (Rm 6.23) para que através dela pudéssemos louvar e exaltar no seu santuário pelos seus
feitos poderosos com todos os tipos de instrumentos.
Enquanto “o fôlego da vida estiver em nós, devemos louvar ao Senhor” (John Stott).
Bom domingo!
MM Renan Guedes Hart

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS -JANEIRO DE 2016
88% r e a l i za d o

0%

01 a 24/01

100 %
do orçado

Sobradinho, 31 de janeiro de 2016.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão Pelo Culto
Prelúdio

Instrumental

Instrumental

“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que [...] nos predestinou para si
mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de
Jesus Cristo”. (Ef 1:3-5)

Cantos Congregacionais
“É Tua Graça” e “És Amável”
Leitura Bíblica
Salmo 150
DIRIGENTE: Louvai ao SENHOR. Louvai a Deus no seu santuário; louvai-o no firmamento
do seu poder.
TODOS:

Louvai-o pelos seus atos poderosos; louvai-o conforme a excelência da
sua grandeza.

MULHERES: Louvai-o com o som de trombeta; louvai-o com o saltério e a harpa.Louvaio com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com
órgãos.
TODOS:

Louvai-o com os címbalos sonoros; louvai-o com címbalos
altissonantes.Tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. Louvai ao Senhor.

1. Adoremos a Deus pelo firmamento do Seu poder e o adoremos pela excelência da sua grandeza.
2. Pedir ao Senhor que nos ajude a que prestemos a Ele um culto inspirador.
3. Interceder pelos membros da PIBS para que sintam o prazer de louvar e adorar ao Senhor no seu
santuário.

“Meu Coração Descansa em Deus - 336 HCC”
Cunsa Kolna - Guiné Bissau
“Igual a Jesus”

Quero ser igual a Jesus.
Caminhar seguro na luz.
Conhecer ao Pai e fazer sua vontade,
Tudo aquilo que Jesus aqui fez
Também quero eu fazer.

Oração de Intercessão Pelo Culto
Prelúdio

Instrumental

“Por esta razão sofro também estas coisas, mas não me envergonho; porque eu sei em quem
tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia”.
(2 Timóteo 1:12)

Canto Congregacional

“Quem Nos Separará?”

Oração

Visitantes, Bens e Vidas

Leitura Bíblica
Jo 10:27-19; Fl 1:6; I Pe 1:5; II Pe 3:17
DIRIGENTE: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem;eu
lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão; e ninguém as arrebatará da minha
mão.Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos; e ninguém pode arrebatálas da mão de meu Pai.
TODOS:

Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a
aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus.

MULHERES: Que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé, para a salvação que
está preparada para se revelar no último tempo.
Portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano
dos homens perversos sejais juntamente arrebatados, e percam a vossa
firmeza.
Momento de Intercessão
1. Que Deus nos dê força e coragem para resistir as provações.
2. Que o Espírito de Deus nos guarde e revigore a nossa vida, pela compreensão da Palavra.
3. Agradecer ao Senhor por não permitir que sejamos tirados de Suas mãos.

Cantos Congregacionais “Vim Para Adorar-Te”, “Graças Dou” e “Por Estas Razões”
Oração
Texto Bíblico
Apocalipse 2:10c
“Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida”.

Mensagem
“Persistência”
Canto Congregacional
A Ti bendirei pra sempre.
Em Ti confiarei Senhor.
Eu não terei do que ter medo.
Meus pés só na rocha firmarei.
Não me abalarei e do Senhor direi:

Demonstrar amor, como Ele mostrou
E também pregar como Ele pregou,
Quero ser exemplo de vida
Como Ele foi pra mim.
Quero ser como Jesus.

Oração de Gratidão
Poslúdio

Instrumental

TODOS:

Momento de Intercessão

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração
Mensagem
Canto Congregacional

Noite - 19h

Processional
Saudações e Boas Vindas

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Eu Me Alegro em Ti”
Não há outro a quem eu ame.
Tu és tudo o que eu anseio.
Eu me alegro em Ti
E do Senhor direi:

Tu és meu Deus Protetor,
meu refúgio libertador.
Meu abrigo torre forte
todo tempo meu socorro vem de Ti.

Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h

“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.

“Quem nos separará”
Quem nos separará do amor de Cristo?
Será a tribulação, angústia ou perseguição
Fome ou nudez, perigo ou espada?
Porque eu estou bem certo
De que nem morte, nem vida,
Nem anjos, nem principados,
Nem coisas do presente e do porvir,
Nem poderes, nem alturas, nem profundidade,
Nem qualquer outra criatura,
Poderá nos separar do amor de Deus,
Que está em Jesus Cristo, nosso Senhor,
Que está em Jesus Cristo.
Nada, nada, poderá nos separar,
Nada, nada, poderá nos separar
Do amor de Deus que está em Jesus Cristo,
Nosso Senhor, que está em Jesus Cristo.

Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta.
Favor imerecido, do céu, do céu pra mim.
“És Amável”
Revelaste o teu amor Senhor, por nós na cruz
Demonstrando-nos, eterna compaixão
Salvação concede a todo o que, confia em ti
Jesus tu és o Deus, da nossa redenção
És amável, tu és Santo,
Concedeste o que tem de melhor
És tão meigo, compassivo,
Cristo vivo, tu és Deus
Mestre e autor da vida, vem reinar em mim
Desejável é tua vontade
Cria através de mim o amor, o teu amor,
E dar-te-ei louvor eternamente
“Meu Coração Descansa em Deus - 336 HCC”
Meu coração descansa em Deus,
Das minhas dúvidas cruéis
que não me deixará.
Jesus me libertou.
Só em seu nome posso crer,
A ele fui eu, pecador;
Não se alicerça minha fé
pois nunca falhará.
da morte me salvou.
em credo ou tradição.
Creio em Jesus, o Redentor,
Ciência não me valerá,
pra minha salvação.
Jesus pregou, curou, salvou,
nem falso e vão saber.
morrendo numa cruz.
Me basta enquanto vivo aqui
Ressuscitado agora está;
Jesus e seu poder.
do mundo é vida e luz.
“Igual a Jesus”
Quero ser igual a Jesus.
Caminhar seguro na luz.
Conhecer ao Pai e fazer sua vontade,
Tudo aquilo que Jesus aqui fez
Também quero eu fazer.
Demonstrar amor, como Ele mostrou
E também pregar como Ele pregou,
Quero ser exemplo de vida
Como Ele foi pra mim.
Quero ser como Jesus.

Luz do mundo vieste a terra,
Pra que eu pudesse te ver.
Tua beleza me leva a adorar-te,
quero contigo viver.

“Vim Para Adorar-Te”

Eterno rei, exaltado nas alturas.
Glorioso nos céus.
Humilde vieste à terra que criaste
e por amor pobre se fez.

Vim para adorar-te, vim para prostar-me.
Vim para dizer que és meu Deus.
És totalmente amável, totalmente digno,
tão maravilhoso para mim

Eu nunca
dos meus
Eu nunca
dos meus

saberei o preço,
pecados lá na cruz.
saberei o preço,
pecados lá na cruz.

“Graças Dou”
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.

“Por Estas Razões”
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

