Informativo
ANIVERSARIANTES: 12- Mayara W.
Neves Ferreira dos Santos; 13- Sebastião
Gomes Calácia Júnior; 15- Ilda Ferreira
Guimarães, Marilza de Almeida Maia Barbosa;
16- Jeferson Nascimento Gomes; 17- Lucas
Eduardo de Melo; Marianna Barreto
Nascimento; 18- Neuzanira da Silva C. Batista.
Parabéns!

É NOTÍCIA NA PIBS: em virtude das
férias, durante o mês de janeiro, não teremos o
“É Notícia na PIBS”. Voltaremos com os vídeos
e muitas novidades à partir do dia 15 de
fevereiro. Nesse período, acompanhe as
atividades da igreja através do boletim.

REUNIÃO DO CPC: todos os membros
do Conselho são convocados para a reunião
plenária sexta-feira, dia 17/02, às 20h, no 3º
piso.

CULTO ADMINISTRATIVO: ocorrerá no
próximo domingo, dia 17/02, às 10h25.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ESPAÇO VIDA E ARTE: as aulas de

está oferecendo curso para sonorização de
igrejas, com uma linguagem simples e prática.
Se você deseja fazer parte da Coodernadoria
de Áudio da nossa igreja, sua participação
nesse curso é essencial. Faça já sua inscrição
na secretaria da PIBS.

PROJETO GABU: faça parte do Projeto

Gabu e abençoe vidas em Guiné-Bissau. “Cada
um contribua de acordo com o que decidiu no
coração; não com tristeza nem por
constrangimento, pois Deus ama a quem
contribui com alegria”. (II Coríntios 9:7)

RECADASTRAMENTO: no dia 26

Marco de 2017, será aprovado o novo rol de
membros da PIBS. Se você ainda não fez seu
recadastramento, procure a secretaria da PIBS
para fazê-lo.

Leitura Bíblica da Semana

Êxodo 35:20-36:38
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

Mateus 27:32-66
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

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

34:1-10
34:11-22
35:1:16
35:17-28
36:1-12
37:1-11
37:12-29

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

9:7-8
9:9-10
9:11-12
9:13-18
10:1-2
10:3-4
10:5

Escala de Serviços
Neste Domingo, 12/02
¨Assessoria Culto:
Wellington e Valmi.
¨Assessoria EBD:
Oliene.
¨Berçário 1:
Maria das Graças.
¨Culto Infantil 4 a 7: Tânia F. e
Alessandra.
¨Culto Infantil 1 a 3: Fernanda, Mada e Luciana.
¨Diáconos:
Adalberto e Raimunda.
¨Projeção/Transm.: Larissa, Josy e André.
¨Introdução:
Jhonatas e Olinda.
¨Motoristas:
Israel Batista.
¨Recepção:
Dinah e Valmi.
¨Segurança:
Izaque André, Eduardo
Alencar e Clesson.

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
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

CURSO DE ÁUDIO: o Espaço Vida e Arte

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!
13-Segunda
14-Terça
15-Quarta
16-Quinta
17-Sexta
18-Sábado
19-Domingo

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

música no Espaço Vida e Arte tiveram início
no dia 03 de fevereiro. Se você ainda não se
matriculou ou não renovou sua matrícula,
procure ainda essa semana a secretaria da
PIBS. Mais informações pelo site:
www.espacovidaearte.com

No Próximo Domingo, 19/02
Jeferson e Clesson.
Rosiléia.
Euza.
Tânia N. e
Alice.
Larissa, Emília e Rosana.
Queomides e Evenita.
Ricardo, Valdivino e Camylla.
Valdivino e Guilherme.
Alessandro Correa.
Welida e Maria Clara.
Marcos, Hudson Teles e
Ricardo.

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 2017

Boletim Dominical
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Membros do Conselho PIBS
A igreja se faz representar em suas reuniões de líderes, que denominamos de
“Conselho de Obreiros”, através dos representantes de ministérios e organizações.
Nesse encontro mensal, que antecede a Assembléia Regular, são discutidos os assuntos
que virão para a sessão da Igreja. É muito salutar, porque em plenário os líderes já estão
definidos por algo que precisa ser feito e só falta o acordo da igreja.
Fato é que, muitos desses líderes não encaram essa atividade como necessária
e deixam de comparecer, abrindo uma lacuna nas reuniões e deixando os pareceres que
são apresentados, para a decisão dos 55% da equipe presentes. Assim se constitui o
Conselho:
Presidente: Pr. Washington Luiz da Silva. Vice-Presidente: Sinval Bezerra de
Lima e Edson Ferreira da Silva. Secretários: Welida Gomes de Souza Nascimento e
Hélio Vieira Flor. Tesoureiros: Dirley Sérgio de Melo e Daniel Ferreira de Lima.
Administração: Pr. Nilson Pereira de Moura. Patrimônio: Paulo de Sousa Lôbo e
Francisco José Mota e Oliveira. Finanças: Elisângela Rocha da Silva e Paulo José
Soares de Souza. Ação Social: Ana Paula de Oliveira e Ana Rodrigues de Sousa.
Comunhão: Nadir Monteiro Vieira e Danielle de Lima Sousa. Adoração: MM. Renan
Guedes Hart e Alex Lima André. Família: Pr. Washington Luiz da Silva e Oliene Barnabé
Zardo. Juventude: Pr. Aldo Gléria Cavalcante. Evangelismo e Missões: Sinval Bezerra
de Lima. Esportes: Wellington Ferreira Sobral e Valmi Vieira dos Santos. Comunicação:
Ricardo Marino Valverde e Mayara Wanneschka Neves Ferreira Santos. Educação
Cristã: Rosiléia Alves de Oliveira Silva e Oliene Bernabé Zardo e Silva. Diaconal:
Edson Ferreira da Silva e Queomides Sousa Santos. Mulher Cristã em Ação: Ruth
Tavares dos Santos.
Para 2017, temos por objetivo alcançar a maior representação possível, nas
reuniões; pois, os líderes mencionados foram escolhidos para esse fim e juntos
deveremos prestar um grande trabalho para a Igreja e para o Reino de Deus. No final de
tudo isso, teremos uma alegria e uma santa compensação. Passemos então, a uma
liderança servil, podendo até exigir beber das mais duras dificuldades que o ministério
possa viver, a fim de cumprirmos o nosso chamado.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva
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Sobradinho, 12 de fevereiro de 2017.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão Pelo Culto
Igreja em Ação
Prelúdio

Noite - 19h
Instrumental

Ministério de Comunicação
Instrumental

“Que é o homem, para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? Tu o
fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra.” (Salmo 8:4-5)

Canto Congregacional
Momento de Intercessão

“Vim Para Adorar-Te” e “Bem Mais Que Tudo”

1. Agradecer ao Senhor pela Sua onisciência à respeito das nossas orações.
2. Pedir a Deus quebrantamento nos nossos corações e perdão.
3. Suplicar ao Pai que nos transforme na Sua “casa de oração”.

Consagração de Dízimos e Ofertas

“Nossa Fé Jesus Contemplará - 338 HCC”

1- Deus promete grandes coisas conceder
a qualquer que peça, crendo que há de obter
a resposta, sem na fé enfraquecer.
Nossa fé Jesus contemplará.
Nossa fé Jesus contemplará;
tudo o que Jesus promete dá.
Ele vê o coração e responde a petição;
nossa fé Jesus contemplará.

2- Deus tem prometido a quem não duvidar
dar-lhe tudo quanto a ele suplicar;
ele o prometeu e não irá negar.
Nossa fé Jesus contemplará.
3- Deus já grandes maravilhas operou
por alguém que firme nele confiou
e que da promessa em nada duvidou.
Nossa fé Jesus contemplará.

Texto Bíblico

Efésios 3:20

“Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, além daquilo que pedimos ou
pensamos segundo o poder que em nós opera.”

Mensagem “Firmando o coração em Deus”
Canto Congregacional

Pr. Washington Luiz da Silva
“Segurança”

Entrego a Ti a minha oração,
Pois Tu és, Senhor,
Fonte de águas vivas
Que há em mim.
És a minha esperança;
Eu descanso em Ti.
Posso confiar
Que a vitória está por vir.

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Igreja em Ação
Prelúdio

Ministério de Comunicação
Instrumental

“Amo o SENHOR, pois ele ouve o clamor da minha súplica. Inclina seu ouvido para mim; eu o
invocarei enquanto viver.” (Salmo 116:1-2)

Canto Congregacional

“Toda a Natureza - 54 HCC”

Toda a natureza me fala do meu Deus;
árvores e frutos são todos seus.
O céu, o mar, as flores
e as noites de luar,
sempre que os contemplo, paro pra pensar.

Quem sou eu, ó Pai,
pra merecer tamanho amor?
Sim, tenho a resposta:
Eu nada sou, Senhor, eu nada sou.
Mas teu amor me transformou,
tornou-me um novo ser.
Quero estar contigo e no céu viver.

Oração
Participação Musical
Momento de Oração

Visitantes, Bens e Vidas
Naiara Farias

1. Agradecer a Deus pela forma maravilhosa, como nos fez.
2. Louvar ao Senhor pelo Seu magnífico e poderoso nome.
3. Pedir ao Senhor que as nossa orações sejam livres das tentações, do egoísmo e do consumismo.

Participação Musical
Recitativo Bíblico

Naiara Farias
Mateus 7:7-8

“Pedi, e vos será dado; buscai, e achareis; batei, e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede
recebe; quem busca acha; e, ao que bate, a porta será aberta.”

Canto Congracional “Grandioso És Tu”, “Grande Senhor” e “Quão Grande é o Meu Deus”
Oração Pelo Culto Infantil (Crianças de 04 a 07 anos)
Texto Bíblico
João 17:15
“Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mal.”

Mensagem “Guardados pela oração de Jesus”
Canto Congregacional
Entrego a Ti a minha oração,
Pois Tu és, Senhor,
Fonte de águas vivas
Que há em mim.
És a minha esperança;
Eu descanso em Ti.
Posso confiar
Que a vitória está por vir.

Seguro estou em Ti,
Tu és o Deus de amor.
Não temerei o mal,
Tu és o grande Eu Sou.
Eu ergo minhas mãos,
Preciso receber
A Tua palavra, ó Deus,
Que me fará vencer!

Oração
Poslúdio

Instrumental

Instrumental

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Segurança”

Seguro estou em Ti,
Tu és o Deus de amor.
Não temerei o mal,
Tu és o grande Eu Sou.
Eu ergo minhas mãos,
Preciso receber
A Tua palavra, ó Deus,
Que me fará vencer!

Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h

“Vim Para Adorar-Te”

“Toda Natureza - 54 HCC”

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

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.

“Bem Mais Que Tudo”
Bem mais que as forças. Poder e reis.
Que a natureza e tudo que se fez.
Bem mais que tudo, criado por tuas mãos.
Deus, Tu és o Início, Meio e Fim.
Bem mais que os mares.
Bem mais que o sol
e as maravilhas que o mundo conheceu.
E as riquezas e tesouros desta Terra.
Incomparável és pra mim.

Por amor, sua vida entregou.
Meu Senhor, humilhado foi.
Como a flor machucada no jardim.
Morreu por mim, pensou em mim.
Me amou.

“Nossa Fé Jesus Contemplará - 338 HCC”
1- Deus promete grandes coisas conceder
a qualquer que peça, crendo que há de obter
a resposta, sem na fé enfraquecer.
Nossa fé Jesus contemplará.
Nossa fé Jesus contemplará;
tudo o que Jesus promete dá.
Ele vê o coração e responde a petição;
nossa fé Jesus contemplará.

2- Deus tem prometido a quem não duvidar
dar-lhe tudo quanto a ele suplicar;
ele o prometeu e não irá negar.
Nossa fé Jesus contemplará.
3- Deus já grandes maravilhas operou
por alguém que firme nele confiou
e que da promessa em nada duvidou.
Nossa fé Jesus contemplará.

Quem sou eu, ó Pai,
pra merecer tamanho amor?
Sim, tenho a resposta:
Eu nada sou, Senhor, eu nada sou.
Mas teu amor me transformou,
tornou-me um novo ser.
Quero estar contigo e no céu viver.

Toda a natureza me fala do meu Deus;
árvores e frutos são todos seus.
O céu, o mar, as flores
e as noites de luar,
sempre que os contemplo, paro pra pensar.

“Grandioso És Tu - 52 HCC”
1- Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado,
contemplo a tua imensa criação
- o céu e a terra, os vastos oceanos fico a pensar em tua perfeição.

3- Quando eu medito em teu amor tão grande,
que ofereceu teu filho sobre o altar,
maravilhado e agradecido venho
também a minha vida te ofertar.

Então minha alma canta a ti, Senhor:
"Grandioso és tu! Grandioso és tu!"
Então minha alma canta a ti, Senhor:
"Grandioso és tu! Grandioso és tu!"
2- Ao caminhar nas matas e florestas,
escuto as aves todas a cantar;
olhando os montes, vales e campinas,
em tudo vejo o teu poder sem par.

4- E quando, enfim, Jesus vier em glória
e ao lar celeste então me transportar,
adorarei, prostrado e para sempre:
"Grandioso és tu, meu Deus!", hei de cantar.

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

“Quão Grande é Meu Deus”
“Segurança”
Entrego a Ti a minha oração,
Pois Tu és, Senhor,
Fonte de águas vivas
Que há em mim.
És a minha esperança;
Eu descanso em Ti.
Posso confiar
Que a vitória está por vir.
Seguro estou em Ti,
Tu és o Deus de amor.
Não temerei o mal,
Tu és o grande Eu Sou.
Eu ergo minhas mãos,
Preciso receber
A Tua palavra, ó Deus,
Que me fará vencer!

Com esplendor de um rei. Com majestade e luz
Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar.
Ele é a própria luz e as trevas vão fugir.
Tremer com Sua voz, tremer com Sua voz.

Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos.
O começo e o fim, o começo e o fim.
Três se formam em um , Filho, Espírito e Pai.
Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão.

Quão grande é o meu Deus.
Cantarei quão grande é o meu Deus
E todos hão de ver quão grande é o meu Deus.

Sobre todo nome é o Seu.
Tu és digno do louvor.
Eu cantarei:
quão grande é o meu Deus.

“Segurança”
Entrego a Ti a minha oração,
Pois Tu és, Senhor,
Fonte de águas vivas
Que há em mim.
És a minha esperança;
Eu descanso em Ti.
Posso confiar
Que a vitória está por vir.

Seguro estou em Ti,
Tu és o Deus de amor.
Não temerei o mal,
Tu és o grande Eu Sou.
Eu ergo minhas mãos,
Preciso receber
A Tua palavra, ó Deus,
Que me fará vencer!

