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ESCALA FEVEREIRO:  o Pr.
Washington Luiz faz saber a escala de
mensageiros para o mês de Fevereiro/2016.
Dia 21/02: am. pm. Diác. Edson Ferreira.
28/02: am. MM. Renan Hart - pm.
Franquisnei.

CURSO LIVRE DE MÚSICA: as aulas
retornam no dia 12 de fevereiro (sexta-feira).
Informações na secretaria da PIBS.

CORO ESCOLA:  nossos ensaios
retornam no dia 15 de fevereiro. Se você
deseja aprender teoria musical, canto e ter
uma experiência musical diferente venha
fazer parte! Informações MM Renan Hart.

HOMENS TRANSFORMADOS
PELO PODER DE DEUS: a igreja
receberá a Assembleia Anual dos Homens
Batistas do Planalto Central, nos dias 19 e
20/02. Participação dos Embaixadores e
GAM de todo o Planalto Central.
Participe!

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 14/02 No Próximo Domingo, 21/02 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 - 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.

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

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

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 (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

Sobradinho, 14 de fevereiro de 2016.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXV - Nº07

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

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

CAMPANHA DA ORQUESTRA:
agradecemos a todos os irmãos que
participaram. Nossa alvo era de R$ 12.000 e
alcançamos R$ 8.236,00 (73%). Queremos
consagrar todos os instrumentos no dia 06 de
março.

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

CULTO ADMINISTRATIVO: ocorrerá no
próximo domingo dia 21/02, às 10h25, a sessão
da igreja.

Editorial

Festa Espiritual

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

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!

Fabiano N. e Caio Guedes.
Karina Mondianne.
Maria das Graças.
Não haverá
classe.
Não haverá classe.
Valdivino Dias e Evenita.
André, Daniel e Norton.
Paulo José e Wellida.
Queomides e Franquisnei L.
Gléslia e Tânia Souza.
Paulo Lobo, José Carlos e
Givanildo.

Mateus 28:1-20
Marcos 1:1-28
Marcos 1:29-2-12
Marcos 2:13-3:6
Marcos 3:7-30
Marcos 3:31-4:25
Marcos 4:26-5:20

Êxodo 37:1-38:31
Êxodo 39:1-40:38
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

Salmo 34:11-22
Salmo 35:1:16
Salmo 35:17-28
Salmo 36:1-12
Salmo 37:1-11
Salmo 37:12-29
Salmo 37:30-40

Provérbios 9:9-10
Provérbios 9:11-12
Provérbios 9:13-18
Provérbios 10:1-2
Provérbios 10:3-4
Provérbios 10:5
Provérbios 10:6-7

Paulo Lobo e Nelson.
Oliene.
Euza.
Não haverá
classe.
Não haverá classe.
Edson e Maria Consuelo.
Ricardo, Larissa e Jozy.
Eduardo e Carol.
Paulo José e Elias Vicente.
Josi Sobral e Nadir Vieira.
Daniel, Fernando Bulhões e
Wallace.

     Parte de nossa Igreja esteve em acampamento durante os dias do último feriado com

as Igrejas Geração Eleita e do Setor de Mansões. Foi um tempo de muita comunhão com Deus e

com os irmãos. Desfrutamos de devocionais sobre o “Segredo do Contentamento”, onde

aprendemos sobre a necessidade de nos alegrarmos no Senhor e de estarmos satisfeitos com o que

somos e com o que temos. Deus está no controle! Ele é Soberano e Todo-poderoso!  Ele é

galardoador daqueles que o amam e o servem.

                       Além das devocionais, tivemos várias oficinas relacionadas ao tema do acampamento:

Viva a Família! Nesses estudos foram trabalhados aspectos sobre finanças, sexualidade, adoração

e culto, resolução de conflitos e oração. Ainda no período da manhã, também assistimos ao filme

“Quarto de Guerra” que desafia os crentes a terem um plano de oração pela família.

              Nossas tardes foram cheias de lazer: piscina, futebol, volei, rede, descanso, oficina

CriativaMente e muito batepapo. No final da tarde, nos preparávamos para os jantares festivos.

Noite Futurista - com ênfase na volta de Cristo; Noite na Tenda - como memorial pelo que o

Senhor tem feito por nós; Noite no Reino - ministração sobre “As Bodas do Cordeiro” e por

último a Noite no Sertão - celebrando a identificação com o povo Brasileiro e com o ardor que

devemos ter por Deus e pela evangelização. Tudo isso regado com muito louvor e adoração.

   Ao inverso do Carnaval, tivemos um tempo de Festa Espiritual! Tempo em que deixamos

o conforto de nossas casas, a rotina e as preocupações da vida e nos recolhemos para aprender

mais de Deus! Tempo de comunhão e louvor! Somos gratos a Deus por tudo que aconteceu

nesses dias. Fortalecidos no Senhor, agora, nosso dever é nos levantarmos para pregar o Evangelho

e vivermos tudo o que aprendemos. Que Deus continue a ministrar a sua graça sobre a sua Igreja.

Jane Farias Chagas Ferreira



ORDEM DOS CULTOS
Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão Pelo Culto
Ministério das Comunicações É notícia na PIBS
Prelúdio Instrumental

Canto Congregacional “Vem, Esta é a Hora”

Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical Alex Lima
Leitura Bíblica Salmo 92:1,2; 138:1,3;118:1

Momento de Intercessão

Cantos Congregacionais   “Vim Para Adorar-Te”, “Graças Dou” e “Por Estas Razões”
Participação Musical Alex Lima
Oração
Texto Bíblico Isaías 64:4

Mensagem               “O Cuidado de Deus” Edson Ferreira da Silva
Canto Congregacional “Deus Cuida de Mim”
Oração
Poslúdio Instrumental

Noite - 19hManhã - 10h25min
Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão Pelo Culto
Prelúdio Instrumental

Cantos Congregacionais “Seja Adorado” e “Ao Único”
Ministério das Comunicações É notícia na PIBS
Leitura Bíblica Ap 15:3,4; Hb 13:15

Participação Musical Joseane Oliveira
Momento de Intercessão

Dedicação de Dízimos e Ofertas “Saudai o Nome de Jesus - 56 HCC”

Oração
Mensagem MM. Renan Guedes Hart
Canto Congregacional “Consagração”
Oração de Gratidão
Poslúdio Instrumental

“Àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder,
para todo o sempre!” (Apocalipse 5:13)

DIRIGENTE:

HOMENS:

MULHERES:

TODOS:

Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus todo-poderoso. Justos e
verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações.

Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome?

Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois
os teus atos de justiça se tornaram manifestos.

Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de
louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome.

1. Louvar a Deus pelo seu amor.
2. Agradecer a Deus pelo que tem realizado em nossas vidas.
3. Pedir a Deus que fortaleça nossa fé.

DIRIGENTE:

TODOS:

DIRIGENTE:

Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo,
anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade.

Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração; quando clamei, tu me respondeste;
deste-me força e coragem.

Dêem graças ao Senhor porque ele é bom; o seu amor dura para sempre.

1. Louvar a Deus pelo seu poder em nossas vidas.
2. Agradecer a Deus pela sua fidelidade.
3. Pedir a Deus que nos dê forças em meio às dificuldades.

“Louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado; a sua majestade está
acima da terra e dos céus.”(Salmos 148:13)

“Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se
viu outro Deus além de ti, que agisse em favor daquele que nele espera.”

1- Saudai o nome de Jesus.
Arcanjos, vos prostrai.
O Filho do glorioso Deus,
com glória coroai.
O Filho do glorioso Deus,
com glória coroai.

2- Ó escolhida geração
do bom, eterno Pai,
o grande autor da salvação,
com glória coroai.
O grande autor da salvação,
com glória coroai.

3- Ó perdoados por Jesus,
alegres adorai.
O Deus de paz, o Deus de luz,
com glória coroai.
O Deus de paz, o Deus de luz,
com glória coroai.

4- Ó tribos, raças e nações,
ao Rei divino honrai.
A quem quebrou os vis grilhões,
com glória coroai.
A quem quebrou os vis grilhões,
com glória coroai.

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.



Manhã - 10h25min
“Seja Adorado”

“Ao Único”

“Saudai o Nome de Jesus - 56 HCC”

“Consagração”

Noite - 19h

“Vem, Esta é a Hora”

“Vim Para Adorar-Te”

“Graças Dou”

“Por Estas Razões”

“Deus Cuida de Mim”

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.

Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei Eterno, imortal,  invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor.

Coroamos, a ti, ó Rei Jesus    (bis)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti.

1- Saudai o nome de Jesus.
Arcanjos, vos prostrai.
O Filho do glorioso Deus,
com glória coroai.
O Filho do glorioso Deus,
com glória coroai.

2- Ó escolhida geração
do bom, eterno Pai,
o grande autor da salvação,
com glória coroai.
O grande autor da salvação,
com glória coroai.

3- Ó perdoados por Jesus,
alegres adorai.
O Deus de paz, o Deus de luz,
com glória coroai.
O Deus de paz, o Deus de luz,
com glória coroai. 4- Ó tribos, raças e nações,

ao Rei divino honrai.
A quem quebrou os vis grilhões,
com glória coroai.
A quem quebrou os vis grilhões,
com glória coroai.

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.

Eu nunca saberei o preço,
dos meus pecados lá na cruz.
Eu nunca saberei o preço,
dos meus pecados lá na cruz.

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

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

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.

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.

A honra, a glória, a força
 e o poder ao Rei Jesus
 e o louvor ao Rei Jesus.

Ao Rei dos reis consagro tudo o que sou.
De gratos louvores transborda o meu coração.
A minha vida eu entrego
nas tuas mãos, meu Senhor.
Pra te exaltar com todo o meu amor.
Eu te louvarei conforme a tua justiça
e cantarei louvores, pois tu és Altíssimo.

Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver.
Cantarei e contarei as tuas obras,
pois por tuas mãos foram criados,
terra, céu e mar e todo ser que neles há.

Toda terra celebra a Ti,
com cânticos de júbilo,
pois tu és o Deus criador.
Toda terra celebra a Ti,
com cânticos de júbilo,
pois tu és o Deus criador.

E por isso te louvo
E por isso te adoro
E por isso eu vivo para falar do teu amor

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

Se na vida não tens direção
é preciso tomar decisão.
Eu sei que existe alguém que me ama
Ele quer me dar a mão.
Se uma porta se fecha aqui
outras portas se abrem ali.
Eu preciso aprender mais de Deus
porque ele é quem cuida de mim,
Deus cuida de mim.

Eu preciso aprender um pouco aqui.
Eu preciso aprender um pouco ali.
Eu preciso aprender mais de Deus,
porque ele é quem cuida de mim.
Se uma porta se fecha aqui
outras portas se abrem ali.
Eu preciso aprender mais de Deus
porque ele é quem cuida de mim,
Deus cuida de mim.

Deus cuida de mim, na sombra das suas asas Deus cuida de mim, eu amo a sua casa
E não ando sozinho não estou sozinho, pois sei: Deus cuida de mim.

Deus cuida de mim, na sombra das suas asas Deus cuida de mim, eu amo a sua casa,
e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei: Deus cuida de mim.


