Informativo

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ANIVERSARIANTES : 26- Marcos

EMBAIXADORES

DO

REI:

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;
01- Jane Klébia do Nascimento Silva Reis;
03- Jéssica Mendes Guedes; 04- Marta
Beatriz Barreto.

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

desejo de trabalhar com crianças? Precisamos
de voluntários para a EBD, auxiliares de turma
e dirigentes para o culto infantil. Os
interessados deverão procurar as líderes do
Ministério para maiores informações.

CULTO DE ORAÇÃO: no dia 08/03,
teremos a oportunidade de assistir à mensagem
gravada do Pr. Hernandes Dias Lopes,
entitulada “Jejum, Fome de Deus”. Participe!

de março, sábado, à partir das 9h, na quadra
de esportes da PIBS. Deixe suas doações na
secretaria ou com a irmã Zeza.
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: se você ainda
não fez seu recadastramento, procure a
secretaria da PIBS para fazê-lo até o dia 17/
03, para que seu nome seja arrolado na sessão
do dia 19/03. No dia 26 março de 2017, será
aprovado o novo rol de membros da PIBS.

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!
27-Segunda
28-Terça
01-Quarta
02-Quinta
03-Sexta
04-Sábado
05-Domingo

Leitura Bíblica da Semana

Levítico 20:22-22:16
Levítico 22:17-23:44
Levítico 24:1-25:46
Levítico 25:47-27:13
Levítico 27:14-Núm. 1:54
Números 2:1-3:51
Números 4:1-5:31

Marcos 9:1-29
Marcos 9:30-10:12
Marcos 10:13-31
Marcos 10:32-52
Marcos 11:1-26
Marcos 11:27-12:17
Marcos 12:18-37

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

43:1-5
44:1-8
44:9-26
45:1-17
46:1-11
47:1-9
48:1-14

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

10:18
10:19
10:20-21
10:22
10:23
10:24-25
10:26

Escala de Serviços
Neste Domingo, 26/02
¨Assessoria Culto:
Francisco e Fabiano.
¨Assessoria EBD:
Oliene.
¨Berçário 1:
Robertina.
¨Culto Infantil 4 a 7: Não haverá
classe.
¨Culto Infantil 1 a 3: Elaine, Rosângela e Louêdja.
¨Diáconos:
Valdivino e Rosiléia.
¨Projeção/Transm.: Ana Clara, Jozy e Daniel.
¨Introdução:
Eduardo e Carol.
¨Motoristas:
Alessandro Correa.
¨Recepção:
Shaula e Valmi.
¨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
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

BAZAR MISSIONÁRIO: será no dia 25

PROJETO GABU: faça parte do Projeto
MINISTÉRIO INFANTIL: você tem o

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

No Próximo Domingo, 05/03
Daniel e Nelson.
Rosiléia.
Neuzanira.
Gláucia e
Emanuel.
Fernanda, Mada e Luciana.
Deraldo e Norma.
Mayara, André e Vanessa.
Maria Clara e Anna Júlia.
Queomides.
Paulo José e Shaula.
Sebastião Calácia, 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 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

Boletim Dominical

Pastoral

Ano XXXV - Nº09

Há garantia de que Deus responde
as nossas orações?
A Bíblia registra o cuidado eterno do Senhor, por cumprir o que diz. Se não,
veja: “Deus não é homem, para que minta; nem filho do homem, para que se arrependa.
Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou, havendo ele falado, não o cumprirá” (Nm
23:19). Diante desse registro, podemos vislumbrar garantias de que Deus responde as
nossas orações.
Primeiro, devemos levar a sério o que o Senhor diz, porque Suas promessas
não admitem dúvidas. Temos um problema: em que confiamos? A experiência mostra
que a confiança realça mais os sentimentos, a carne e sangue, a capacidade, a autoridade,
a força, do que nas promessas de Deus. Quando Jesus diz: “Pedi, e dar-se-vos-á”, não
tenho dúvidas de que realmente Ele pretende fazer isso.
Segundo, vem o precioso nome de Jesus. Ele disse: “E tudo quanto pedirdes
em meu nome, ele vós dará...” (Jo 14:13), e “Se me pedirdes alguma coisa em meu nome,
eu o farei” (v. 14), e mais: “Na verdade [...] vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai,
em meu nome, ele vo-lo há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome; pedi, e
recebereis...” (Jo 16:23,24). Três promessas de resposta: fará, dará e receberemos.
A terceira garantia é a nossa sinceridade. Deus nos convida a entrarmos no
“santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus [...] e aproximarmo-nos com sincero coração”
(Hb 10:19,22). Temos um coração sincero quando pedimos perdão, quebrantamento?
Essa oração é acompanhada pela disposição de romper com o pecado. E quando oramos
pela salvação dos nossos amigos, estamos prontos para levar-lhes o evangelho?
Não tenha dúvida do profundo interesse de Deus em ouvir e responder as
suas orações. Por isso, não deixe que as tentativas do inimigo sufoquem a sua vida de
oração. Não digo isso, porque, seja fácil para mim e para outros que crêem que devemos
viver em oração. Orar é uma batalha que só terminará no céu. Mas, sem a oração,
vivemos na terra sem as vitórias e as conquistas.
Crie o seu tempo de oração, não importa aonde e quando. O “xis” da questão
é começar a orar. Experimente!
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva
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Sobradinho, 19 de fevereiro de 2017.

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão Pelo Culto
Igreja em Ação
Prelúdio

Instrumental

Ministério de Comunicação
Instrumental

“Calem-se todos diante do SENHOR, porque ele se levantou da sua santa morada.”
(Zacarias 2:13)

Canto Congregacional
Recitativo Bíblico

“Aliança” e “Corpo e Família”
I Timóteo 2:1-4;8

DIRIGENTE:

Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de
graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade,
para que tenhamos uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade.

TODOS:

Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os
homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.

MULHERES: Quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ódio nem
discórdia.

1. Pedir a Deus pelo quebrantamento dos nossos corações e reverência diante da Sua augusta presença.
2. Suplicar a Deus condições para andarmos nos Seus caminhos e observar, obedientemente, a Sua Palavra.
3. Pedir a proteção divina paras as nossas famílias andarem em segurança e firmes na fé.

1- Que segurança! Sou de Jesus!
Eu ja desfruto as bênçãos da luz.
Sou por Jesus herdeiro de Deus;
ele me leva à glória dos céus.
Canta, minha alma! Canta ao Senhor!
Rende-lhe sempre ardente louvor!
Canta, minha alma! Canta ao Senhor!
Rende-lhe sempre ardente louvor!

Instrumental

Ministério de Comunicação
Instrumental

“Mas os que esperam no SENHOR renovarão suas forças. Ele dá força ao cansado e fortalece o
que não tem vigor.” (Isaías 40:31a; 29)

Canto Congregacional

“Cristo Te Estende Sua Forte Mão - 352 HCC”

1- Tens na tua vida mil problemas a enfrentar?
Tens desconfiança, já perdeste a esperança,
sem nenhum amigo que te ajude a caminhar?
Cristo te estende sua forte mão.

2- Tens só desespero, amarguras e temor?
Andas inseguro, temeroso do futuro?
Sentes o cansaço de lutar em meio à dor?
Cristo te estende sua forte mão.

Sempre perto está, sempre te ouvirá Cristo, o Senhor. não te deixará, nunca falhará seu grande amor.
Lembra que nas horas de tristeza e aflição Cristo te estende sua forte mão.

Oração
Recitativo Bíblico

Visitantes, Bens e Vidas
Salmo 102:1-2;17

“Ó SENHOR, ouve minha oração, e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o rosto,
quando estou angustiado; inclina os ouvidos para mim; quando eu clamar, ouve-me depressa.
atendendo à oração do desamparado e não desprezando sua súplica.”

Momento de Intercessão

Consagração de Dízimos e Ofertas

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

“Que Segurança! Sou de Jesus - 417 HCC”
2- Ao seu amor eu me submeti
e extasiado então me senti.
Anjos cantando nos altos céus
louvam a excelsa graça de Deus.
3- Sempre vivendo em seu grande amor,
me regozijo em meu Salvador.
Esperançoso, vivo na luz,
pela bondade de meu Jesus.

Oração
Texto Bíblico
Lucas 18:1-8
Mensagem “Orar Sempre e Nunca Desanimar”
Diác. Edson Ferreira da Silva
Canto Congregacional
“Quão Preciosas São as Horas - 400 HCC”
Oração
Poslúdio
Instrumental

Momento de Oração
1. Suplicar ao Senhor um despertamento do Seu povo para experimentarem uma vida de oração.
2. Pedir ao Senhor revestimento espiritual para enfrentarmos os obstáculos que nos impedem de orar.
3. Pedir ao Senhor, pela sua benignidade, perdão dos nossos pecados e livramento das nossas iniquidades.

Canto Congracional
Oração
Mensagem
Canto Congregacional

“Aleluia, Hosana”, “Seja Adorado” e“Só em Jesus”

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.

Oração
Poslúdio

Pr. Aldo Gléria Cavalcante
“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

“Aliança”
Como é precioso irmão, estar bem junto a ti.
E juntos lado a lado, andarmos com Jesus.
E expressarmos o amor, que um dia Ele nos deu.
Pelo sangue do calvário. sua vida trouxe a nós.

Aliança no Senhor, eu tenho com você.
Não existem mais barreiras em meu ser.
Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar.
E para te pedir; perdoa-me irmão.

Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus.
Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus.

“Corpo e Família”
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado,
coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração,
eu declaro a paz de Cristo, te abençôo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.
Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor.
Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade,
expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso,
do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão.

“Que Segurança! Sou de Jesus - 417 HCC”
1- Que segurança! Sou de Jesus!
Eu ja desfruto as bênçãos da luz.
Sou por Jesus herdeiro de Deus;
ele me leva à glória dos céus.

2- Ao seu amor eu me submeti
e extasiado então me senti.
Anjos cantando nos altos céus
louvam a excelsa graça de Deus.

Canta, minha alma! Canta ao Senhor!
Rende-lhe sempre ardente louvor!
Canta, minha alma! Canta ao Senhor!
Rende-lhe sempre ardente louvor!

3- Sempre vivendo em seu grande amor,
me regozijo em meu Salvador.
Esperançoso, vivo na luz,
pela bondade de meu Jesus.

“Quão Preciosas São as Horas - 400 HCC”
1- Quão preciosas são as horas na presença de Jesus,
comunhão mui deliciosa de minha alma com a luz!
Os cuidados deste mundo não me podem envolver,
pois é ele meu abrigo quando o Tentador vier,
quando o Tentador vier.
2- Ao sentir-me pressionado por problemas terreais,
irritado, enfraquecido, em hesitações carnais,
a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição.
As palavras que ele fala trazem-me consolação,
trazem-me consolação.
3- Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição,
ele escuta com paciência essa triste confissão
e dá forças pra que eu vença o pecado e todo mal.
Ele é sempre meu amigo, o melhor e mais leal,
o melhor e mais leal.
4- Se quereis saber quão doce é com Deus ter comunhão,
podereis, então, prová-lo e tereis compensação.
Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus
e tereis na vossa vida paz perfeita, graça e luz,
paz perfeita, graça e luz.

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

“Seja Adorado”
Seja adorado Aquele que está entre nós.
Adorado no Seu santo monte.
Seja adorado o Cristo, o Filho de Deus.
Para sempre e sempre amém,
pelos séculos dos séculos amém.
Santo é o Senhor. (bis)
Aleluia.

Sua face é como um leão.
Seus olhos como chama de fogo.
Seus pés reluzentes.
Suas mãos poderosas.
Bendito é o Cordeiro de Deus.
(bis)

“Só em Jesus”
Só em Jesus encontro paz
É minha luz, o meu cantar
A minha força n’Ele está
Na tempestade tenho paz

A morte eu não temo mais
É o poder de Deus em mim
O meu viver, o meu morrer
Está no comando do meu Deus

Que grande amor, que grande paz
O meu temor embora vai
Meu Redentor é tudo em mim
Firme no amor de Deus estou

Ninguém vai mais me separar
Das suas mãos, do seu cuidar
Virá levar-nos ao seu lar
Só em Jesus firmado estou

Só em Jesus que veio a nós
Como cordeiro se entregar
Mostrou amor e retidão
Morrendo por amor a nós

Só em Jesus encontro paz
É minha luz, o meu cantar
A minha força n’Ele está
Na tempestade tenho paz
Que grande amor, que grande paz
O meu temor embora vai
Meu Redentor é tudo em mim
Firme no amor de Deus estou
Só em Jesus estou

Na rude cruz onde morreu
Jesus cumpriu o amor de Deus
E lá levou o meu pecar
Posso em Cristo livre estar

“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!

