Informativo

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ANIVERSARIANTES: 01- Jane Klébia do

ESPAÇO VIDA E ARTE: esse é o novo

Nascimento Silva Reis; 02- Leandro Matos dos

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

projeto do Ministério de Adoração. Se você

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

Reis; 03- Jéssica Mendes Guedes; 04- Marta
Beatriz Barreto; 05- Tahity Souza Monteiro.

deseja aprender música, o Espaço Vida e
Arte oferece aulas de: piano, bateria, violão,
regência, canto, violino, violoncelo e

DEPARTAMENTO INFANTIL: convoca
clarinete. Informações da secretaria da
os pais para uma reunião juntamente com todos
PIBS.

os professores hoje, às 18h, na PIBS.

AULAS DE CLARINETE: temos duas

domingo, dia 06/03, daremos início à temporada

vagas para aulas de clarinetes. Se você deseja

2016 da Série Interlúdio com o Trio Dring.

aprender entre em contato com a secretaria

Início: 18 horas. Venha e traga visitantes.

da igreja.

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
Levítico 22:17-23:44
Marcos 9:30-10:12
Levítico 24:1-25:46
Marcos 10:13-31
Levítico 25:47-27:13
Marcos 10:32-52
Levítico 27:14-Núm. 1:54 Marcos 11:1-26
Números 2:1-3:51
Marcos 11:27-12:17
Números 4:1-5:31
Marcos 12:18-37
Números 6:1-27
Marcos 12:38-44

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

44:1-8
44:9-26
45:1-17
46:1-11
47:1-9
48:1-14
49:1-10

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

10:19
10:20-21
10:22
10:23
10:24-25
10:26
10:27

Escala de Serviços
Neste Domingo, 28/02
¨Assessoria Culto: Sinval L. e Alex Pinheiro.
¨Assessoria EBD:
Edina Gadelha.
¨Berçário 1:
Robertina.
¨Culto Infantil 4 a 7: Não haverá
classe.
¨Culto Infantil 1 a 3: Não haverá classe.
¨Diáconos:
Queomides e Rosiléia.
¨Informática:
Valdivino, Norton e André.
¨Introdução:
Bethânya e Sebastião C.
¨Motoristas:
Israel B. e Sinval Lima.
¨Recepção:
Moacir e Angélica.
¨Segurança:
Sebastião, Ariovaldo e
Israel.

Editorial

Ano XXXV - Nº09

Espaço Vida e Arte - Parte 2

SÉRIE INTERLÚDIO: no próximo

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

Boletim Dominical

No Próximo Domingo, 06/03
Francisco M. e Peterson.
Andreia Santos.
Neuzanira.
Não haverá
classe.
Não haverá classe.
Deraldo e Norma Maria.
Camilla, Daniel e Mayara.
Peterson e Angelica F.
Alessandro C. e Elias V.
Valmi V. e Maria Clara.
Queomides, Dájames e
Antonio Cruz.

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.
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS -FEVEREIRO DE 2016

“Cantem-lhe uma nova canção; toquem com habilidade ao aclamá-lo.” (Salmos 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 leva-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. Acesse:
www.espacovidaearte.com
Bom domingo!
M.M. Renan Guedes Hart
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Sobradinho, 28 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

“Bem aventurado aquele a quem tu escolhes, e fazes chegar a ti, para habitar em teus átrios! Nós
seremos satisfeitos com a bondade da tua casa, do teu santo templo.” (Salmo 65:4)

Cantos Congregacionais
Momento de Oração

“Aqui Viemos Te Adorar” e “Ajuntamento”

Canto Congregacional
Oração
Momento Missionário
Tema:
Divisa:

Dedicação de Dízimos e Ofertas “Quero Ser um Vaso de Bênção” - 438 HCC”

Oração
Mensagem
Canto Congregacional

2- Quero ser um vaso de bênção.
Cada dia desejo fazer
todo aquele que vive culpado
o perdão de Jesus conhecer.
3- Para ser um vaso de bênção,
é preciso ser sempre leal,
é preciso ter fé e pureza,
que nos vêm do poder divinal.

MM. Renan Guedes Hart
“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...

Oração de Gratidão
Poslúdio

“A Deus Demos Glória - 228 HCC”
Visitantes, Bens e Vidas
“Leve Esperança”
Mateus 12:21 - NVI

Hino Oficial
Leitura Bíblica
Isaías 64:8

Tudo consagro-te agora, Senhor;
vou proclamar a mensagem de amor.
Meu compromisso no teu serviço
é ser um vaso de bênção, Senhor.

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)

Instrumental

“Leve Esperança”
Atos 8:1, 4-6, 8 e 12

DIRIGENTE: No mesmo dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em

Jerusalém; todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e
Samaria.

“Agora, ó Senhor, tu és nosso Pai; nós somos o barro, e tu o nosso oleiro; e todos nós obra das
tuas mãos”.

1- Quero ser um vaso de bênção,
sim, um vaso escolhido por Deus,
para as novas levar aos perdidos,
boas novas que vêm lá dos céus.

Instrumental

“Em seu nome as nações colocarão sua esperança”.

1. Louvar a Deus pela Sua Soberania em nossas vidas.
2. Agradecer a Deus pelo seu perdão.
3. Pedir que nos use no seu serviço.

Leitura Bíblica

Noite - 19h

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão Pelo Culto
Ministério das Comunicações
Prelúdio

HOMENS:

No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra.

MULHERES: E descendo à cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes Cristo. Unânimes, as
multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo-o e vendo os
sinais que ele realizava. E houve grande alegria naquela cidade.

TODOS:

Mas, quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do
nome de Jesus, deixaram-se batizar tanto homens quanto mulheres.

Momento de Intercessão
1. Agradecer a Deus pelo trabalho realizado com os refugiados.
2. Interceder pela perseguição que a igreja sofre nessas localidades.
3. Suplicar por mais pessoas comprometidas com missões.

Cantos Congregacionais “Amor Maior”, “Cantarei Teu Amor” e “Poder do Teu Amor”
Oração
Mensagem
“Leve Esperança”
Franquisnei Lopes da Costa
Canto Congregacional
“As Boas Novas Anunciai - 541 HCC”
1- Povo de Deus, cumpri o vosso encargo
de proclamar do nosso Deus o amor.
Pois ele, compassivo, não deseja
a perdição do indigno pecador.

3- Anunciai bem alto, ao mundo inteiro,
que o nosso Deus é Deus de eterno amor;
que ele deixou as glórias infinitas
para salvar o mundo pecador.
As boas novas anunciai.
Que Deus nos ama, contentes proclamai.

2- Oh, contemplai milhares que perecem,
presos nas garras do pecado e mal,
sem que haja alguém que vá e lhes indique
Cristo Jesus, Libertador real!

Oração de Gratidão
Poslúdio

4- Oh, consagrai os vossos bens e filhos
pra difundir de Cristo a santa luz!
Com orações constantes, fervorosas,
participai da causa de Jesus.

Instrumental

Manhã - 10h25min
“Aqui Viemos Te Adorar”
Aqui viemos te adorar, ó Cristo
e proclamar o teu poder;
nos levantamos para o teu louvor,
Senhor Jesus, Rei Salvador.

Aqui viemos por amor, ó Cristo,
aceita a nossa adoração;
que a nossa vida no altar de Deus,
confirme a nossa oração.

“Ajuntamento”
Faz teu rio de paz correr no meio
destes que por fé vem bendizer-te
e a uma voz oferecer-te
seus louvores, súplicas e anseios.

Vem e sopra sobre nós teu sopro,
reunidos neste ajuntamento,
honra e santifica este momento
com a tua Igreja que é teu povo.

Noite - 19h
“A Deus Demos Glória - 228 HCC”

Tu és o Senhor de toda glória,
Hoje e sempre como foste outrora,
no correr da história revelando teu amor
Deus, bendito Rei e Salvador. (bis)

“Quero Ser Um Vaso de Bênção - 438 HCC”
1- Quero ser um vaso de bênção,
sim, um vaso escolhido por Deus,
para as novas levar aos perdidos,
boas novas que vêm lá dos céus.

1- A Deus demos glória, com grande fervor;
seu Filho bendito por nós todos deu.
A graça concede a qualquer pecador,
abrindo-lhe a porta de entrada no céu.

2- Oh, graça real! foi assim que Jesus,
morrendo, seu sangue por nós derramou.
Herança nos céus, com os santos em luz,
comprou-nos Jesus, pois o preço pagou.

Exultai! Exultai! Vinde todos louvar
a Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor.
A Deus demos glória, porquanto do céu
seu Filho bendito por nós todos deu.

3- A crer nos convida tal prova de amor
nos merecimentos do Filho de Deus.
E quem, pois, confia em Jesus, Salvador,
vai vê-lo exaltado na glória dos céus.

“Leve Esperança”
Há fome na Terra, em tantas nações
Que sem esperança caminham em dor
Quem há de levá-los à salvação?
Quem há de mostrar-lhes Jesus?

Leve Esperança
Seja flecha e farol
Aos que precisam saber
Cristo é a esperança
Que vence o mal
Há urgência em dizer

Há povos sofridos em todo o lugar
Carentes de pão, de justiça e amor
E que não conhecem pra si redenção
Quem há de mostrar-lhes Jesus?

Leva tu contigo o nome
De Jesus o Salvador
Este nome dá consolo
Seja no lugar que for.

Leve Esperança
Você pode falar
Aos que precisam saber
Cristo é a Esperança
Em seu nome há poder

Tudo consagro-te agora, Senhor;
vou proclamar a mensagem de amor.
Meu compromisso no teu serviço
é ser um vaso de bênção, Senhor.

Nome bom, doce à fé
A esperança do porvir (2x)

“Amor Maior”
Tua Santidade é grande, teu amor imensurável.
Tuas palavras, dentro em mim, me fazem ver que eu sou teu. (2x)

2- Quero ser um vaso de bênção.
Cada dia desejo fazer
todo aquele que vive culpado
o perdão de Jesus conhecer.
3- Para ser um vaso de bênção,
é preciso ser sempre leal,
é preciso ter fé e pureza,
que nos vêm do poder divinal.

“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
Eu venho me derramar, dizer que te amo
No calor deste lugar.
Me derramar, dizer te preciso,
Me derramar, dizer que sou grato
Me derramar, dizer que és formoso...

Te adorarei, te bendirei, és para mim Amor maior, és para mim amor melhor. (2x)
Em teus braços eu me aconchego Tua doce voz me leva a descansar.
Tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. (2x)
Amor maior não há. Amor melhor não há (4x)

“Cantarei Teu Amor”

Dos montes corre para o mar, Teu rio de amor por mim.
Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar.
Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos.
Teu amor me alcança e me faz louvar-Te.
Cantarei Teu amor pra sempre! (4x)
Meu coração exulta, de alegria eu canto.
Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a Tua alegria.

“Poder do Teu Amor”

Senhor, eis-me aqui,
vem transformar meu ser,
no fluir da graça que encontrei em Ti.
Senhor, descobri
que as fraquezas que há em mim
podem ser vencidas no poder do Teu amor.

Face a face quero ver-te, meu Senhor
e conhecer o Amor que habita em mim.
Vem renovar minha mente em Teu querer,
meus dias viverei no poder do Teu amor.

Junto a Ti, Teu amor me envolve. Atrai-me para ao Teu lado estar.
Espero em Ti e subo como águia, nas asas do Espírito contigo voarei,
no poder do Teu amor.

