Informativo

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ANIVERSARIANTES: 19- Jhonatas Silva

EMBAIXADORES

do Nascimento; 20 - Adalberto Alves de

comunicamos o retorno das atividades 2017
aos sábados, às 14h, para meninos de 8 à 17

Oliveira, Benjamin Mendes Siqueira, Caroline

DO

REI:

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)
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

anos. Participem!

Ednara M. Machado Aguiar. 22- Daniel Gomes
de Souza, MM. Renan Guedes Hart. 23-

PROJETO GABU: faça parte do Projeto

Maria Júlia dos Santos; 25- Evenita do

Gabu e abençoe vidas em Guiné-Bissau. “Cada
um contribua de acordo com o que decidiu no

Nascimento Silva, Patrícia Kelly Rodrigues
Moreira, Lara Cristina Moreira Santana;
Casamento: 25- Pr. Carlos e Ana Maria,

Boletim Dominical

Ano XXXV - Nº08

coração; não com tristeza nem por
constrangimento, pois Deus ama a quem
contribui com alegria”. (II Coríntios 9:7)

Pastoral

RECADASTRAMENTO: no dia 26 março

Os discípulos de Jesus, assim como nós, também não sabiam orar e revelaram
o desejo de aprender com o Mestre, ao lhe pedirem: “Senhor, ensina-nos a orar”. Não
resta dúvida que eles oravam como também, nós oramos. Porém, os discípulos observam
que suas orações não se assemelhavam às orações de Jesus. Estavam muito aquém. O
Filho de Deus atendeu ao pedido e se dispôs a ensiná-los a orar.
Mateus (6:5-15) registra o que disse Jesus. Primeiro o Senhor mostrou o que
não deve ser feito e depois ensina como orar e logo Ele ressalta o que deve vir no
coração do crente. Três sentimentos nobres devem permear o coração para com Deus.
O primeiro destes sentimentos é orar: “Santificado seja o teu nome”. O nome
de Deus é poderoso, no entanto, é execrado entre os homens e o tomam em vão.
Contudo, não vemos Deus massacrar as pessoas porque tomam o seu nome em vão e
dizem coisas absurdas. No entanto, Ele deseja que os seus servos orem: “santificado
seja o teu nome”. Isso feito por amor a Deus, a fim de que Seu Doce Nome seja honrado
na terra!
O sentimento seguinte é: “Venha o teu reino”. O reino está no céu e Seus
servos devem pedir que esse reino se estenda para alcançar a terra. Esse sentimento é
uma responsabilidade da igreja. Deus tem todas as bênçãos das regiões celestes em
Cristo, para serem usufruídas na terra. Ele deseja que oremos pedindo “Venha o teu
reino”.
Outro nobre sentimento: “seja feita a tua vontade, assim na terra como no
céu”. Parece-me claro que o céu tem cumprindo a vontade de Deus e na terra, há uma
disposição contrária, para se viver a vontade divina. Deus quer fazer algo na terra e não
o fará sem a participação solidária dos crentes, clamando: “Seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu”.
A oração na vida do crente é vital como o ar que respiramos. Deus espera que
os crentes orem, pois sem a oração esses três sentimentos não se realizarão. Aprendamos
com Jesus a orar. E que seja assim!

A oração na vida do crente

Joaquim Ferreira e Francisca. Parabéns!

CORO INFANTO-JUVENIL: no próximo
sábado, dia 25 de fevereiro, não teremos ensaio.
Retornaremos no dia 4 de março, às 10h.

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.

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!
20-Segunda
21-Terça
22-Quarta
23-Quinta
24-Sexta
25-Sábado
26-Domingo

Leitura Bíblica da Semana

Levítico 9:7-10:20
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

Marcos 4:26-5:20
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

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

37:30-40
38:1-22
39:1-13
40:1-10
40:11-17
41:1-13
42:1-11

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

10:6-7
10:8-9
10:10
10:11-12
10:13-14
10:15-16
10:17

Escala de Serviços
Neste Domingo, 19/02
¨Assessoria Culto:
Jeferson e Clesson.
¨Assessoria EBD:
Rosiléia.
¨Berçário 1:
Euza.
¨Culto Infantil 4 a 7: Tânia N. e
Alice.
¨Culto Infantil 1 a 3: Larissa, Emília e Rosana.
¨Diáconos:
Queomides e Evenita.
¨Projeção/Transm.: Ricardo, Valdivino e Camylla.
¨Introdução:
Valdivino e Guilherme.
¨Motoristas:
Alessandro Correa.
¨Recepção:
Welida e Maria Clara.
¨Segurança:
Marcos, Hudson Teles e
Ricardo.

No Próximo Domingo, 26/02
Francisco.
Oliene.
Robertina.
Não haverá
classe.
Elaine, Rosângela e Louêdja.
Valdivino e Rosiléia.
Mayara, André e Norton.
Eduardo e Carol.
Alessandro Correa.
Shaula e Valmi.
Daniel, Fernando Bulhões e
Wallace.

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 14h.
Embaixadores do Rei - às 14h.

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

De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva
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Sobradinho, 19 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

“Louvem todos o nome do SENHOR, pois só o seu nome é exaltado; a sua glória está acima da
terra e do céu.” (Salmo 148:13)

Canto Congregacional
Momento de Intercessão

“Tu és Soberano” e “Rei das Nações”

1. Louvor ao Senhor pelos seus feitos para nos abençoar.
2. Agradecer ao Senhor pela sua infinita misericórdia.
3. Suplicar ao Senhor Sua graça para salvação de vidas.

Recitativo Bíblico

Salmo 147:1,5,7

“Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus; quão agradável e apropriado é louvá-lo.
Grande é o nosso Senhor, forte em poder; não há limite para seu entendimento! Cantai ao
SENHOR com ações de graças; cantai louvores ao nosso Deus com a harpa!”

Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração

“Louvamos-Te, Ó Deus - 09 HCC”

EXPEDIENTE

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.

“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.

Instrumental

“Com a minha voz clamo ao SENHOR; com a minha voz suplico ao SENHOR. Derramo
perante ele a minha queixa; diante dele exponho a minha aflição.” (Salmo 142:1-2)

Oração de Intercessão
Igreja em Ação
Prelúdio
Canto Congregacional
Oração
Participação Musical
Recitativo Bíblico

Ministério de Comunicação
Instrumental
“Ó Senhor, Vem Me Dirigir - 54 HCC”
Visitantes, Bens e Vidas
Coro Infanto-Juvenil - “Sim!”
Zacarias 12:10

“Mas derramarei o espírito de graça e de súplicas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de
Jerusalém; eles olharão para aquele a quem traspassaram e o prantearão como quem pranteia
por seu único filho; e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito.”

Participação Musical
Momento de Oração

Coro Infanto-Juvenil - “Príncipe da Paz”

1. Pedir ao Senhor que leve-nos à compreensão de que a oração é parte vital da nossa vida.
2. Agradecer a Deus porque o seu Espírito intercede por nós.
3. Suplicar ao Senhor que ajude-nos a cultiva a vida de oração, porque leva-nos a uma vida de
obediência.

Canto Congracional “AclameaoSenhor”,“Somentea umDeusAssim”e“TuSomenteésDeus”
Oração Pelo Culto Infantil (Crianças de 04 a 07 anos)
Texto Bíblico
Romanos 8:26-27

ORDEM DO DIA

Canto Congregacional

Processional
Saudações e Boas Vindas

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

“Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar,
mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E
aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito; ele intercede pelos santos,
segundo a vontade de Deus.”

Mensagem
Canto Congregacional
Graças eu te dou Pai
Pelo preço que pagou
Sacrifício de amor
Que me comprou ungido do Senhor
Pelos cravos em tuas mãos
Graças eu te dou ó meu Senhor
Lavou minha mente e coração
Me deu perdão, restaurou-me a comunhão

MM. Renan Guedes Hart
“Digno é o Senhor”
Digno é o Senhor, sobre o trono está
Soberano, Criador, vou sempre te adorar
Elevo minhas mãos, ao Cristo que venceu
Cordeiro de Deus morreu por mim
Vou sempre te adorar
Elevo minhas mãos, ao Cristo que venceu
Cordeiro de Deus morreu por mim
Mas ressuscitou, Digno é o Senhor

4. Leitura e aprovação da Ata.

Oração
Poslúdio

Instrumental

Oração
Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min
“Tu És Soberano”
E apesar dessa glória, que tens,
Tu te importas comigo também,
E este amor tão grande eleva-me,
Amarra-me a Ti, Tu és tremendo.

Tu és soberano sobre a terra,
Sobre os céus Tu és Senhor, absoluto.
Tudo o que existe e acontece,
Tu o sabes muito bem, Tu és tremendo!

“Rei das Nações”
1- Grandes são as tuas obras,
Senhor todo poderoso;
Justos e verdadeiros são
os teus caminhos.

2- Todas as nações virão
e adorarão diante de Ti,
pois os teus atos de justiça
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.

“Louvamos-Te, Ó Deus - 09 HCC”

1- Louvamos-te, ó Deus,
pelo dom de Jesus,
que por nós, pecadores,
foi morto na cruz.

Aleluia! Toda a glória
te rendemos, sem fim.
Aleluia! Tua graça
imploramos, amém!

2- Louvamos-te, ó Deus,
e ao teu Filho de amor,
que foi morto, mas vive,
supremo Senhor.

3- Louvamos-te, ó Deus,
pelo Espírito, luz
que nos tira das trevas
e a Cristo conduz.

4- Oh, vem nos encher
de celeste fervor
e fazer-nos fruir
teu afável amor.

“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.

Noite - 19h
“Ó Senhor, Vem me Dirigir - 212 HCC”
1. Quero buscar e pedir ao Senhor
do seu Espírito e seu amor;
e na palavra vou refletir,
pois suas ordens eu quero cumprir.
Ó Senhor, vem me dirigir!
com fervor quero te seguir
Para hoje e sempre te honrar
e teu amor ao mundo mostrar.

2. Quero louvar e ouvir o Senhor,
o seu Espírito libertador,
todo pecado já confessar,
tudo que tenho lhe dedicar.
3. Quero falar e seguir ao Senhor,
ao seu Espírito consolador;
no seu trabalho vou investir
e só a ele amar e servir.

“Aclame ao Senhor”
Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor.
Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor.
Com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre Te adorarei.
Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos.
Poder, majestade e louvores ao Rei.
Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome.
Alegre te louvo por Teus grandes feitos,
firmado estarei, sempre Te amarei.
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim.

“Somente a um Deus Assim”
Eu jamais me curvarei,
nem louvor darei a homem.
para rei ou reino algum,
jamais darei meu coração ou cantarei.

Somente a um Deus assim
eu dirijo meu louvor,
e toda a minha fé.
Ao único Rei dos reis
meus joelhos dobrarei.
Tudo lhe darei. (2x)
Ao Deus criador,
Jesus que me salva,
Redime e restaura,
revive e renova...
Somente a um Deus assim
darei meu louvor

O desejo do coração,
a lealdade e a devoção,
vão servir aquEle
que morreu naquela cruz.

“Tu Somente És Deus”
Tu não és um Deus criado
Por nossas mãos
Nem um Deus que é dependente
De um homem mortal
Nada que possamos dar-Te
É tão bom para Ti
Tu és Deus
E serás pra sempre assim

Tu somente és Deus
Eterno Senhor
O Teu trono é o céu
Tu somente és Deus
Hoje aqui
Sendo meus dias bons
Ou se forem maus
Tu comigo estás

Só o Teu poder é eterno
Ninguém detém
Ao Teu nome seja a glória
Honra e poder
Tudo o que podemos dar-Te
És digno de receber
Tu és Deus
E serás pra sempre assim

