Informativo

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ANIVERSARIANTES: 22- Daniel Gomes

ESCALA FEVEREIRO: o Pr.

de Souza, MM. 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; 27- Alex Lima André; Ana Rebeca
Marques Silva Rodrigues, Jurandir Augusto de
Araújo Alves, Lybia de Sousa Almeida
Carvalho, Ruana Valéria da Silva Santos Vieira.
Casamento: 25- Pr. Carlos e Ana Maria,
Joaquim Ferreira e Francisca; 26- Cosme e
Márcia Regina. Parabéns!

Washington Luiz faz saber a escala de
mensageiros para o mês de Fevereiro/2016.
Dia 28/02: am. MM. Renan Hart - pm.
Franquisnei.

ACHADOS E PERDIDOS: se você

AULAS DE CLARINETE: temos duas

participou do Acampamento da Família e
esqueceu algum objeto no local do
acampamento, procure a irmã Rosiléia.

vagas para aulas de clarinetes. Se você deseja
aprender entre em contato com a secretaria
da igreja.

DEPARTAMENTO INFANTIL: convoca

MINISTÉRIO DE ADORAÇÃO: a

os pais para uma reunião juntamente com todos
os professores no próximo domingo, dia 28/02
às 18h na PIBS.

escala do mês de março já foi enviada e está
fixada nos quadros de comunicações da
PIBS.

projeto do Ministério de Adoração. Se você
deseja aprender música, o Espaço Vida e
Arte oferece aulas de: piano, bateria, violão,
regência, canto, violino, violoncelo e
clarinete. Informações da secretaria da
PIBS.

Leitura Bíblica da Semana
Levítico 11:1-47
Levítico 12:1-13:59
Levítico 14:1-57
Levítico 15:1-16:28
Levítico 16:29-18:30
Levítico 19:1-20:21
Levítico 20:22-22:16

Marcos 5:21-43
Marcos 6:1-29
Marcos 6:30-56
Marcos 7:1-23
Marcos 7:24-8-10
Marcos 8:11-38
Marcos 9:1-29

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

38:1-22
39:1-13
40:1-10
40:11-17
41:1-13
42:1-11
43:1-5

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

10:8-9
10:10
10:11-12
10:13-14
10:15-16
10:17
10:18

Escala de Serviços
Neste Domingo, 21/02
¨Assessoria Culto: Paulo Lobo e Nelson.
¨Assessoria EBD:
Oliene.
¨Berçário 1:
Euza.
¨Culto Infantil 4 a 7: Não haverá
classe.
¨Culto Infantil 1 a 3: Não haverá classe.
¨Diáconos:
Edson e Maria Consuelo.
¨Informática:
Ricardo, Larissa e Jozy.
¨Introdução:
Eduardo e Carol.
¨Motoristas:
Paulo José e Elias Vicente.
¨Recepção:
Josi Sobral e Nadir Vieira.
¨Segurança:
Daniel, Fernando Bulhões e
Wallace.

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

ESPAÇO VIDA E ARTE: esse é o novo

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

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

No Próximo Domingo, 28/02
Sinval L. e Alex Pinheiro.
Edina Gadelha.
Robertina.
Não haverá
classe.
Não haverá classe.
Queomides e Rosiléia.
Valdivino, Norton e André.
Bethânya e Sebastião C.
Israel B. e Sinval Lima.
Moacir e Angélica.
Sebastião, Ariovaldo e
Israel.

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

Boletim Dominical

Editorial

Ano XXXV - Nº08

Espaço Vida e Arte - Parte 1
A arte nos acompanha a todo instante, em todos os lugares. O design da roupa que
vestimos, a música que nos desperta, a arquitetura do prédio em que trabalhamos, em toda a
nossa rotina diária temos a participação de alguma forma artística, mesmo que inconscientemente.
Ela também nos acompanha nos momentos de lazer, quando vamos ao teatro, ao museu, a
um sarau ou um show. Mas nós cremos que podemos usar a arte para glorificar a Deus, porque
Ele nos “encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade
artística” (Êxodo 35:31a).
O Espaço Vida & Arte foi criado com o objetivo de ensinar e preparar as pessoas,
lapidando suas habilidades artísticas, para honrar ao Principal Artista, Criador de todo o universo,
que com detalhe e precisão criou toda a natureza e nos criou “para o louvor da Sua glória”
(Efésios 1.12c). Queremos despertar os talentos, descobrir novos valores e envolvê-los no
Ministério de Adoração, com professores experientes e capacitados para ministrar todas as
aulas.
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. Cantem-lhe uma nova
canção; toquem com habilidade ao aclamá-lo (Salmo 33:3). 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 do Espaço Vida & Arte temos quatro projetos: Cursos de Música,
Série Interlúdio, Musicalização Infantil e o Coro Escola, que são meios para que os membros da
PIBS e a comunidade possam ter uma experiência musical e despertem para o aprendizado
da música e demais artes.
(Continua)

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 2016

Bom domingo!
MM Renan Guedes Hart

39% r e a l i za d o

0%

01 a 14/02

100 %
do orçado

Sobradinho, 21 de fevereiro de 2016.

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

Instrumental

É notícia na PIBS
Instrumental

“Aleluia, Hosana” e “Rei das Nações”
Apocalipse 7: 9,10

“Todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes
brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que
se assenta no trono, e ao Cordeiro”.

Dedicação de Dízimos e Ofertas “Bendito Seja Sempre o Cordeiro - 80 HCC”
1- De todas as tribos,
povos e raças,
muitos virão te louvar.
De tantas culturas,
línguas e nações,
no tempo e no espaço,
virão te adorar.

Bendito seja sempre o Cordeiro,
Filho de Deus, raiz de Davi;
bendito seja o seu santo nome,
Cristo Jesus, presente aqui.

2- Remidos, comprados,
do mundo inteiro
muitos virão te louvar.
Teus filhos eleitos,
povo especial,
no tempo e no espaço,
virão te adorar.

Oração

Ministério das Comunicações
Prelúdio

É notícia na PIBS
Instrumental

“Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó
Deus, meu Deus!” (Salmos 43:4)

Canto Congregacional

“Agora Estou Contente - 319 HCC”

1- Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem; nem falsa paz, ou vão prazer,
porquanto o salvo tem eterna paz no Salvador, por desfrutar o seu amor.
Vivo feliz com Cristo, ele me satisfaz. Com esse amor do Redentor, agora estou contente.
2- Do mundo as honras para mim perderam seu valor. Já tenho a paz divina, enfim,
servindo ao meu Senhor. E mais feliz, então, serei ao ver a glória do meu Rei.
3- Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem véu,
de quem me resgatou, desejo só aqui viver de um modo que lhe dê prazer.

Oração

Visitantes, Bens e Vidas

Participação Musical
Sílvia Letice
Leitura Bíblica
Fp 4.4; Sl 27.1; 97.12; 9.10; 32.11
DIRIGENTE: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se!
TODOS:

EXPEDIENTE

O Senhor é a minha luz e a minha salvação; de quem terei temor? O Senhor é o meu
forte refúgio; de quem terei medo?

DIRIGENTE: Alegrem-se no Senhor, justos, louvem o seu santo nome.

ORDEM DO DIA

TODOS:

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

vocês que são retos de coração!

Momento de Intercessão

“Igreja”

Estamos todos congregados aqui.
Certamente abençoados por Deus
Há um clima, uma esfera de amor,
Uma força que se move entre nós.

Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os
que te buscam.

DIRIGENTE: Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos! Cantem de alegria, todos

Canto Congregacional

Algo novo Deus está por fazer
A este povo a quem muito quer bem,
Seu Espírito ele já derramou,
Sua Igreja forte edificou.

Pra louvor de tua glória, vem, Senhor, tua história
Escrever através de nossas vidas
Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos
Vem Senhor e reina hoje aqui.
Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor e reina hoje aqui.

Oração de Gratidão
Poslúdio

Instrumental

Oração de Intercessão Pelo Culto

“Ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e
glória, e poder para todo o sempre.” (Apocalipse 5:13b)

Cantos Congregacionais
Recitativo Bíblico

Noite - 19h

Processional
Saudações e Boas Vindas

Instrumental

1. Agradecer ao Senhor por ser a nossa fonte de alegria.
2. Para que sejamos alegres em qualquer situação.
3. Para que tenhamos um coração alegre.

Cantos Congregacionais “Alegrei-me”, “O Meu Prazer” e “Eu Me Alegro em Ti”
Participação Musical
Sílvia Letice
Oração
Texto Bíblico
Filipenses 4:4
“Alegrai-vos sempre no Senhor; e digo outra vez: Alegrai-vos!”

Mensagem
“Seja Feliz Com Jesus!”
Canto Congregacional
Oração
Poslúdio

Jane Farias Chagas Ferreira
“Sou Feliz - 329 HCC”
Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h

“Aleluia, Hosana”

“Alegrei-me”

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.

É bom saber que Cristo está neste lugar. Pra transformar sua tristeza em alegria.
Pois o meu prazer é estar na lei do Senhor. E na sua lei meditar noite e dia.
Os que habitam em sua casa são bem aventurados. Louvam-te perpetuamente.

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)

Alegrei-me quando disseram:
vamos para a casa do Senhor (2x)

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

Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus, ao seu lado, irmão.
Bem unidos, sem brechas, no mesmo amor transbordando da glória do Senhor.

“O Meu Prazer”

“Rei das Nações”
1- Grandes são as tuas obras,
2- Todas as nações virão
Senhor todo poderoso;
e adorarão diante de Ti,
Justos e verdadeiros são
pois os teus atos de justiça
os teus caminhos.
se fizeram manifestos.
Oh! Rei da nações, quem não temerá?
Quem não glorificará teu nome?
Oh! Rei das nações, quem não te louvará?
Pois só teu nome é santo.

“Bendito Seja Sempre o Cordeiro - 80 HCC”
1- De todas as tribos,
povos e raças,
muitos virão te louvar.
De tantas culturas,
línguas e nações,
no tempo e no espaço,
virão te adorar.

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)

“Eu Me Alegro em Ti”

Bendito seja sempre o Cordeiro,
Filho de Deus, raiz de Davi;
bendito seja o seu santo nome,
Cristo Jesus, presente aqui.
2- Remidos, comprados,
do mundo inteiro
muitos virão te louvar.
Teus filhos eleitos,
povo especial,
no tempo e no espaço,
virão te adorar.

“Igreja”
Estamos todos congregados aqui.
Certamente abençoados por Deus.
Há um clima, uma esfera de amor,
Uma força que se move entre nós.

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

Algo novo Deus está por fazer
A este povo a quem muito quer bem,
Seu Espírito ele já derramou,
Sua Igreja forte edificou.

Pra louvor de tua glória, vem, Senhor tua história
Escrever através de nossas vidas
Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos
Vem Senhor e reina hoje aqui.
Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor e reina hoje aqui.

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:

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.

“Sou Feliz - 329 HCC”
1- Se paz a mais doce eu puder desfrutar,
se dor a mais forte sofrer,
oh, seja o que for, tu me fazes saber
que feliz com Jesus sempre sou!

3- Meu triste pecado, por meu Salvador,
foi pago de um modo total.
Valeu-me o Senhor, oh, que amor sem igual!
Sou feliz! Graças dou a Jesus!

Sou feliz com Jesus!
Sou feliz com Jesus, meu Senhor.
2- Embora me assalte o cruel Satanás
e ataque com vis tentações,
oh, certo eu estou, apesar de aflições,
que feliz eu serei com Jesus!

4- A vinda eu anseio do meu Salvador.
Ao céu ele vai me levar;
em breve eu irei para sempre morar
com os salvos por Cristo Jesus.

