Informativo
ANIVERSARIANTES: 06- Marivan Jesus
dos Santos; 07- Adi Carlene da Silva Franklin,
Jessé Delfino Ferreira, Sara Gadelha Marques.
08- Emanuel Araújo da Costa; 10- Guilherme
Naves Lôbo; 11- João Batista da Cunha, Lídia
Cristina M. Bulhões do Nascimento; 12Fabiano André do Nascimento Santos, Ruth
Gadêlha Marques, Marcelo Ribeiro Medeiros,
Francisco José Motta e Oliveira, Hudson
Ferreira Teles, Isabel Coelho Pereira Flor, Pablo
Micael Carvalho Guerra, Dênia Cibele
Nogueira. Casamento: 06- Elias e Zoraine.
Parabéns!

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ESPAÇO VIDA E ARTE: já temos

começaram! Se você deseja aprender teoria
musical, canto e história da música você pode
fazer parte do Coro Escola. Venha viver uma
experiência coral diferente. Segunda, às 20h.

manhã e da noite, teremos um momento
para a consagração de dízimos e ofertas.

MINISTÉRIO DIACONAL: terá sua
reunião hoje, das 17h às 18h, na PIBS.

MCA: o Grupo de Oração da MCA
completou 36 anos no último dia 23/02.
Venha você também fazer parte desse
grupo. Todas as terças-feiras, às 15h, na
PIBS.
cultos de oração nas quartas-feiras e
acompanhe a série de mensagens sobre o
livro “Pastoreados por Paulo”.

MISSÕES MUNDIAIS: no dia 23 de
março, quarta-feira, teremos a participação
do Pr. José Calixto. Venha e traga visitantes!

Leitura Bíblica da Semana
Números 7:1-89
Números 8:1-9:23
Números 10:1- 11:23
Números 11:24-13:33
Números 14:1-15:16
Números 15:17-16:40
Números 16:41-18:32

Marcos 13:1-13
Marcos 13:14-37
Marcos 14:1-21
Marcos 14:22-52
Marcos 14:53-72
Marcos 15:1-47
Marcos 16:1-20

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

49:11-20
50:1-23
51:1-19
52:1-9
53:1-6
54:1-7
55:1-23

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

10:28
10:29-30
10:31-32
11:1-3
11:4
11:5-6
11:7

Escala de Serviços
Neste Domingo, 06/03
¨Assessoria Culto: Francisco M. e Peterson.
¨Assessoria EBD:
Andreia Santos.
¨Berçário 1:
Neuzanira.
¨Culto Infantil 4 a 7: Não haverá
classe.
¨Culto Infantil 1 a 3: Não haverá classe.
¨Diáconos:
Deraldo e Norma Maria.
¨Informática:
Camilla, Daniel e Mayara.
¨Introdução:
Peterson e Angelica F.
¨Motoristas:
Alessandro C. e Elias V.
¨Recepção:
Valmi V. e Maria Clara.
¨Segurança:
Queomides, Dájames e
Antonio Cruz.

No Próximo Domingo, 13/03
Wellington S. e Alessandro C.
Karina Mondianne.
Leticia.
Não haverá
classe.
Não haverá classe.
Joaquim e Eufrosina.
Norton, Larissa e Josy.
Magali S. e Paulo José.
Alex P. e Sinval Lima.
Sebastião C. e Ana Freitas.
Elisaldo, André Aguiar e
Marcelo Rodrigues.

Boletim Dominical

Editorial

Ano XXXV - Nº10

As Obras de Deus na Natureza
“Quantas são as tuas obras, Senhor! Fizeste todas elas com sabedoria! A terra está cheia de
seres que criaste”. (Salmo 104:24)
Dentre todos os Salmos, esse que acabamos de ler faz parte de um grupo de Salmos que
o povo hebreu cantava para testificar a glória de Deus em tudo o que existia. Eles são chamados
de Salmos naturais (ou da natureza) e temos pelo menos mais uns seis Salmos que glorificam a
Deus pela Criação (8; 19:1-16; 29; 65:9-13; 104; 147:8-18).
Esse Salmo foi escrito para que possamos glorificar a Deus e agradecer pela sua criação. “É
correto agradecer a Deus não só por ele ter nos criado, mas também por preservar nossas vidas”
(J. Stott, Teólogo inglês).

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!
07-Segunda
08-Terça
09-Quarta
10-Quinta
11-Sexta
12-Sábado
13-Domingo

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

DÍZIMOS E OFERTAS: nos cultos da

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos
CORO ESCOLA: nossas aulas já

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

vagas para aulas de Contrabaixo Elétrico.
Informações na secretaria da PIBS.

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

1. O DEUS QUE CRIA
(Salmo 104.1-9)
Para C. S. Lewis (grande escritor e teológo), o Salmo 104 expressa a satisfação do
salmista diante da natureza. O Salmista, que não está explícito, mas para alguns teólogos foi o
próprio Davi, começa pela narrativa da criação em Gênesis 1, seguindo mais ou menos a ordem,
e descrevendo, com grande beleza poética, como Deus fez e sustenta os céus e a terra. Durante
esses nove versículos ele glorifica a Deus pela perfeição da criação. O mesmo Salmista que
escreveu esse salmo escreveu também o Salmo 8:3 e 4, quando ele começa a contemplar toda a
grandeza de Deus através da natureza e lembra que o Deus criador de todas as coisas também
criou e cuida do homem. Esse Deus Criador, o Deus que cria é também o Deus que providencia.
2. O DEUS QUE PROVIDENCIA
(Salmo 104.10-23)
Na segunda metade do salmo, o salmista mostra como Deus providencia alimento,
bebida e abrigo. “Ele está maravilhado com a forma como Deus ajustou os recursos da natureza às
necessidades dos seres vivos, e vice-versa.” (J. Stott). No sermão do Monte Jesus prega e lembra
ao povo que “o Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo” (Mateus 6:32b)
e quem providência todas as coisas é Deus.
Deus está vivo e ativo no mundo que Ele criou. O universo não é uma máquina gigante
que opera por leis inflexiveis. Dependemos Dele para nos dar “vida, fôlego e as demais coisas”
(Atos 17:25).
Bom domingo!
MM Renan Guedes Hart
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Sobradinho, 06 de março 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

“E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, (...) ele mesmo vos há
de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer” (I Pedro 5:10)

Cantos Congregacionais
Momento de Oração

“Centro da Tua Vontade” e “Consagração”

1. Agradecer a Deus pela oportunidade de sermos participantes de Sua obra.
2. Que estejamos dispostos a sofrer por causa de Cristo Jesus.
3. Que possamos fazer a diferença neste mundo.

Leitura Bíblica

Salmo 100:2

minha vida empregarei.
Gozo, paz, felicidade
tem quem serve a meu bom Rei.

Oração
Mensagem
Canto Congregacional

Canto Congregacional
Oração
Momento Missionário
Tema:
Divisa:

“Ao Deus de Amor e de Imensa Bondade - 32 HCC”
Visitantes, Bens e Vidas
“Leve Esperança”
Mateus 12:21 - NVI

Hino Oficial
“Leve Esperança”
Leitura Bíblica
I Timóteo 2:1-4
DIRIGENTE: Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de
graças por todos os homens.

HOMENS:

4- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
vitorioso, decidido.
Quanto tenho, no serviço gastarei,
no serviço do meu Rei.

Pr. Aldo Gléria Cavalcante
“Igual a Jesus”

Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida
tranquila e serena, em toda piedade e honestidade.

MULHERES: Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador.
TODOS:

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.

Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento
da verdade.

Momento de Intercessão
1. Interceder pelas crianças e adolescentes que são vítimas de tráfico humano.
2. Interceder para que a palavra de Deus alcance essas vítimas.
3. Pedir pela vida e sustento dos missionários e projetos implantados pela Junta de Missões
Mundiais.

Cantos Congregacionais
Oração
Mensagem
Canto Congregacional
1- Eu ouvi as palavras de Cristo:
"Olhai para os campos e pedi
mais obreiros para a seara".
E, orando, eu obedeci.

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

É notícia na PIBS
Instrumental

“Muitas são, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado”.
(Salmo 40:5)

“No Serviço do Meu Rei” - 491 HCC”

1- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
3- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
satisfeito, abençoado;
jubiloso, consagrado.
proclamando do meu Rei a salvação,
Ao seu lado desafio todo mal,
no serviço do meu Rei.
no serviço do meu Rei.
No serviço do meu Rei

2- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
obediente, corajoso;
na tristeza ou na alegria sei sorrir,
no serviço do meu Rei.

Instrumental

“Em seu nome as nações colocarão sua esperança”.

“Servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a ele com cântico”.

Dedicação de Dízimos e Ofertas

Noite - 19h

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

Instrumental

Eu aceito o desafio,
viverei por Cristo Jesus.
Em palavras, ações e atitudes
refletirei sua luz.

Oração de Gratidão
Poslúdio

“Grande Senhor”, “Santo é o Senhor” e “Abra os Olhos”
Pr. Aldo Gléria Cavalcante
“Eu Aceito o Desafio - 543 HCC”
2- Se a minha oração é sincera,
serei testemunha onde estou;
e no meu andar, cada dia,
bem feliz, com meu Mestre, vou.
3- Se algum dia pra os campos distantes
o meu Salvador me convocar,
eu responderei confiante;
"Eis-me aqui, para trabalhar".

Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h
“Ao Deus de Amor e de Imensa Bondade - 32 HCC”

“Centro da Tua Vontade”
1- Tudo que eu sou e quero ser, Senhor, é para o teu louvor.
Tu és minha prioridade ao me levantar.
Toda minha vida eu quero dedicar diante do teu altar.
Pois eu não consigo prosseguir sem tua luz.
2- Tu és meu Pai, Senhor. Minha fonte de amor.
Tua palavra me ensina a caminhar.
E mesmo no cair, tua mão me ergue sim.
É tua graça que sustenta o meu coração!
3- Quero viver nos teus planos, te conhecer mais e mais, ó Pai.
E viver no centro da tua vontade!
Revela-te a mim, pois quero ser um vaso moldado por tuas mãos,
que te serve e busca te agradar e seguir os teus caminhos, meu Pastor.

“Consagração”
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.

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.

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

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

“No Serviço do Meu Rei - 491 HCC”
1- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
3- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
satisfeito, abençoado;
jubiloso, consagrado.
proclamando do meu Rei a salvação,
Ao seu lado desafio todo mal,
no serviço do meu Rei.
no serviço do meu Rei.
No serviço do meu Rei
minha vida empregarei.
Gozo, paz, felicidade
tem quem serve a meu bom Rei.
2- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
obediente, corajoso;
na tristeza ou na alegria sei sorrir,
no serviço do meu Rei.

4- No serviço do meu Rei eu sou feliz,
vitorioso, decidido.
Quanto tenho, no serviço gastarei,
no serviço do meu Rei.

“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.

1- Ao Deus de amor e de imensa bondade,
3- Hoje também, exultantes, cantamos
com alegria, bem alto, aclamai.
que as orações ele nos atendeu.
Com coração transbordante de graças,
Seu forte braço que fez maravilhas,
seu grande amor todos juntos louvai.
em nosso auxílio ele sempre estendeu.
No céu, na terra, que maravilhas
vai operando o poder do Senhor!
Mas seu amor aos homens perdidos
das maravilhas é sempre a maior.
2- Já nossos pais nos contaram a glória
de Deus falando com muito prazer
que nas tristezas, nos grandes perigos,
ele os salvou por seu grande poder.

4- Foi até hoje e daqui para sempre
ele será nosso eterno poder,
nosso castelo bem forte e seguro
e nossa fonte de excelso prazer.

“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

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

“Grande Senhor”
Das alturas do céu, do profundo mar.
Dos limites da terra, louvamos-te.
Com todo o coração, todo povo e nação
Todos num só clamor, louvando o Senhor

Por toda a eternidade
Tu serás coroado com louvor!
Teu nome é exaltado,
Sempre magnificado com louvor.
Grande Senhor!

“Santo é o Senhor”

A Ti erguemos as mãos
nos prostramos em adoração.
Te louvamos, Rei e Senhor
Jesus, excelso Tu és.

Santo é o Senhor
Deus Poderoso
Tua glória enche a Terra.

“Abra os Olhos do Meu Coração”

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.

1- Abre os olhos do meu coração
Abre os olhos do meu coração
Quero Te ver, quero Te ver, Senhor

3- Santo, Santo, Santo,
Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo, quero Te ver

2- Exaltado e bem alto,
brilhando a luz da tua glória
Derrama teu amor e poder,
pois Tu és Santo, Santo, Santo (2x)

4- Quero Te ver, quero Te ver
Eu quero Te tocar,
eu quero Te abraçar
Quero te ver

