Informativo
ANIVERSARIANTES: 28- Rosângela Gomes
de Abreu; 29- João Alexandre Nascimento
Correia, Josi de Araújo Sousa Sobral; 30Athos Ribeiro de Albuquerque Motta, Edina
Gadelha de Souza; 01- Daniel André do
Nascimento; 02- Maristela Freitas Bezerra;
03- Maria dos Anjos Oliveira de Almeida;
Casamento: 28- Lybia e Euclides Carvalho;
30- Caroline Ednara e Eduardo A. Parabéns!
DÍZIMO: Agradecemos aos irmãos que têm
participado da vida financeira da PIBS. Que
Deus os abençoe. “Deus ama ao que dá com
alegria.” (2 Coríntios 9.7b)
CULTO DE QUARTA: participe conosco
dos cultos nas quartas-feiras. Tem sido uma
oportunidade de aprendizado para o seu
crescimento e desenvolvimento espiritual .
Nesse mês de abril estamos abordando o
seguinte tema: o crescimento da igreja no livro
de Atos.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

I CONGRESSO DA FAMÍLIA: organizado
pela CBDF. Ocorrerá nos dias 16 e 17/05/14,
no auditório da Igreja Memorial Batista.
Inscrição por Família: R$ 20,00. Orador: Pr.
João Emilio - RJ. Inscrições Telma Matos ou
Rosiléia Alves.
BAZAR: o Ministério de Evangelismo e Missões realizará o bazar missionário no mês de
maio. Os irmãos que puderem ajudar com
doações, deixem a sua doação na
secretaria.Objetivo: comprar as passagens do
Missionário da Ucrânia em 2015.
ROL DE MEMBROS EM 27/04/14: 567
membros, sendo 338 mulheres e 229 homens.

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
28-Segunda
29-Terça
30-Quarta
01-Quinta
02-Sexta
03-Sábado
04-Domingo

Lucas 23:13-43
Lucas 23:44-24:12
Lucas 24:13-53
João 1:1-28
João 1:29-51
João 2:1-25
João 3:1-21

Juízes 7:1-8:17
Juízes 8:18-9:21
Juízes 9:22-10:18
Juízes 11:1-12:15
Juízes 13:1-14:20
Juízes 15:1-16:31
Juízes 17:1-18:31

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

97:1-98:9
99:1-9
100:1-5
101:1-8
102:1-28
103:1-22
104:1-23

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

14:7-8
14:9-10
14:11-12
14:13-14
14:15-16
14:17-19
14:20-21

Escala de Serviços
Neste Domingo, 27/04
¨Assessoria Culto:
Daniel F. e Clesson.
¨Assessoria EBD:
Andreia Santos.
¨Berçário 1:
Marinalva.
¨Culto Infantil 4 a 7: Márcia e Betânya,
Carol e Mariana.
¨Culto Infantil 1 a 3: Rejaine,Viviane e Bárbara.
¨Diáconos:
Adalberto e Norma Maria.
¨Informática:
Valdivino, Ricardo e Mayara.
¨Introdução:
Peterson e Telma Guedes.
¨Motoristas:
Alessandro C. e Alex P.
¨Operador de Áudio: Jônatas.
¨Recepção:
Tania Souza e Moacir F.
¨Segurança:
Paulo Lôbo, Adalberto A.
Antonio Cruz e Francisco C.

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

CULTO INFANTIL: O culto infantil de 1-3
anos convida professoras e auxiliares que
desejam atuar neste ministério, procurar a irmã
Rejaine para maiores informações.

No Próximo Domingo, 04/05

ATIVIDADES REGULARES

Sinval e Paulo Lôbo.
Karina Mondianne.
Dinalva.
Karina e Mariana,
Patrícia e Maria Clara.
Fabíola, Patrícia e Fernanda.
Deraldo e Evenita.
Cláudio, Joseane e Norton.
Magali S. e Angélica Freitas.
Samuel Mendes e Daniel F.
Álisson.
Nadir e Maria Clara.
Deraldo, Elias Monteiro,
Alex M. e Rafael Herbert.

• 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 - Culto nos lares às 20h.
• 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 (horário comercial)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
E-mail: pibsobradinho@gmail.com
Site: www.pibsobradinho.org.br

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

Boletim

Dominical

Ano XXXIII - Nº 17

 PASTORAL
A riqueza do amor e da graça de Deus

Deus mostra o Seu amor e a sua graça por nós, de duas maneiras. Uma, pelo
sacrifício de nos salvar do pecado. A outra, porque não merecemos o que ele fez quando
nos salvou.
A medida do Seu sacrifício é lida nas palavras: “deu o seu Filho unigênito” e no
significado da palavra “Cristo”, o “ungido de Deus”, que está baseado no título de
“Messias”. É um termo de grande dignidade. O Messias seria Rei de Israel.
Era plano Deus que o Messias não tivesse um governo tão somente no tempo
e no espaço de Israel. O Messias teria “toda autoridade no céu a na terra”, veio “buscar
e salvar o que se havia perdido”. O enviado de Deus era o seu único Filho, que veio para
perdoar e salvar.
A crucificação foi um ato imerecido. Esse acontecimento foi grande na distância
entre o divino e o humano. Deus escolheu fazer esse sacrifício para salvar. O amor de
Deus fica ainda maior, quando consideramos que não merecíamos tamanho sacrifício,
por causa da nossa transgressão.
Um pregador disse: “Cristo não morreu por sapos. Assim, ele respondia ao
nosso valor como humanos”. Aprecio o sentido, os valores e a racionalidade humana,
mas entendo que a frase deixa a graça ficar mais profunda. Os sapos não são piores que
os humanos. Os sapos não pecam. Eles não se rebelam contra Deus. Não tratam Deus
com desprezo.
Jesus Cristo não precisaria morrer por sapos. Neles não reside pecado algum,
não vão prestar contas a Deus, não comparecerão diante do tribunal de Cristo. Mas o ser
humano, sim! Temos uma dívida com Deus. Mesmo assim, “Deus nos amou de tal
maneira que deu o seu Filho unigênito”.
Existe alguma explicação para esse amor de Deus? Para o sacrifício de Seu
Filho? Nós não somos a explicação! A “riqueza da sua graça” é a explicação. “Nele temos
a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da
graça de Deus”. É tudo de graça. Eis aí o amor e a graça de Deus, ricos em sua plenitude.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva
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Sobradinho, 27 de abril de 2014.

ORDEM DOS CULTOS
Processional

Manhã - 10h25min

Instrumental

Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação

Ministério de Comunicação

Prelúdio

Instrumental

“Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem grande satisfação em seus
mandamentos!” (Salmos 112:1)

Oração de Intercessão pelo culto
Cânticos

“Digno és de Glória”e “Grandioso és Tu” 52 HCC

Leitura Bíblica

Salmos 113

Processional
Saudações e Boas Vindas
Igreja em Ação
Prelúdio

Instrumental
Ministério de Comunicação
Instrumental

“E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício
de aroma agradável a Deus.” (Efésios 5:2)

Oração de Intercessão
Cântico
Oração

“Alegrei-me”
Visitantes, Bens e Vidas

Partipação Musical
Momento de Oração

Oração
EXPEDIENTE
Leitura e Aprovação da Ata Anterior.

1 - Ministério de Finanças
a. Parecer do Exame de Contas.
b. Indicação - Comissão Auxiliar de Exame de Contas.
2 - Outros assuntos.
a. Receber a Assembléia da CBDF. (18 a 20 de Setembro)
b. Iniciar o processo de pastor para os jovens.
c. Apoio financeiro para tratamento de saúde. (Aurise Brandão)
d. Workshop de Música. (Ministro de Música: Renan Hart)
e. Parecer da compra do terreno.
f. Reforma dos banheiros.
g. Iluminação de palco.
h. Bíblia NVI. (Comemorativa aos 55 anos da PIBS)
3 - Parecer da Comissão de Membros.

Cânticos “Amor Maior”; “Amor, que por Amor Desceste!” HCC 171 e “HCC 319”
Oração de dedicação ao Culto Infantil
(Crianças de 04 a 07 anos)
Participação Musical
Coro Jovem
Leitura Bíblica
Rm 5:7-8; Jo 3:16; Ef 1:7
DIRIGENTE: Dificilmente haverá alguém que morra por um justo; pelo homem bom talvez alguém
tenha coragem de morrer.
TODOS:

“Junto a Ti” 373 HCC
3- Pelo vale tão sombrio
ou no mais violento mar,
queira tua mão divina
bem seguro me guardar.

1- Oh, riqueza inestimável
és, amado Salvador,
bem maior que o bem da vida
és, meu Deus e meu Senhor!

TODOS:

4- Quando entrar, no fim da vida,
na feliz Jerusalém,
estarei contigo sempre,
meu Senhor e sumo bem.

Oração
Instrumental

Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com
as riquezas da graça de Deus.

Mensagem “A riqueza do amor e da graça de Deus” Pr. Washington L. da Silva
Hino Congregacional
“Amigo, não saia sem Cristo” 252 HCC

Junto a Ti, junto a Ti,
junto a Ti, junto a Ti,
quero andar contigo sempre
na jornada minha aqui.
2- Os confortos deste mundo
não te venho suplicar.
Mesmo em meio ao sofrimento,
eu contigo quero andar.

Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso favor quando ainda
éramos pecadores.

MULHERES: Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o
que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.

ENCERRAMENTO
Consagração de Dízimos e Ofertas

Coro Jovem

1. De gratidão a Deus por nos amar.
2. De louvor a Deus, por seu Filho Jesus nos salvar.
3. De intercessão para que os ouvintes creiam na Palavra de Deus.

ORDEM DO DIA

Poslúdio

Noite - 19h

Oração
Poslúdio

Amigo, não saia sem Cristo;
Não saia daqui sem Jesus,
Pois quer hoje mesmo salvá-lo,
Por isso morreu numa cruz.
Receba essa oferta de graça,
Aceite de Cristo o perdão.
Amigo, não saia sem Cristo
No seu coração.

Instrumental

Noite - 19h

Manhã - 10h25min

“Alegrei-me”

“Digno és de Glória”
Digno és de Glória e louvores,
levantamos nossas mãos, Te adoramos, oh! Senhor.
Digno és de Glória e louvores, levantamos nossas mãos,
Te adoramos, oh! Senhor.
Porque grande és Tu.Maravilhas fazes Tu.
Não há outro igual a Ti.
Não, não há. Não há outro igual a Ti, Senhor.

Grandiosos 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.
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.

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.
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.

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!"

Junto a Ti” 373 HCC
3- Pelo vale tão sombrio
ou no mais violento mar,
queira tua mão divina
bem seguro me guardar.

1- Oh, riqueza inestimável
és, amado Salvador,
bem maior que o bem da vida
és, meu Deus e meu Senhor!
Junto a ti, junto a Ti,
junto a ti, junto a Ti,
quero andar contigo sempre
na jornada minha aqui.

2- Os confortos deste mundo
não te venho suplicar.
Mesmo em meio ao sofrimento,
eu contigo quero andar.

É bom saber que Cristo está neste lugar. Pra transformar sua tristeza em alegria.
Pois o meu prazer é estar na lei do Senhor. E na sua lei meditar noite e dia.
Os que habitam em sua casa são bem-aventurados. Louvam-te perpetuamente.
Alegrei-me quando disseram:
vamos para casa a do Senhor (2x)
Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus, ao seu lado, irmão.
Bem unidos, sem brechas, no mesmo amor transbordando da glória do Senhor.

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

“Amor, que por Amor Desceste!” 171 HCC
1. Amor, que por amor desceste!
Amor, que por amor morreste!
Ah, quanta dor não padeceste!
Minha alma vieste resgatar
e meu amor ganhar.

3. Amor, que tudo me perdoas!
Amor, que até mesmo abençoas
um réu de quem tu te afeiçoas!
Vencido, ó Salvador, por ti,
teu grande amor senti.

2. Amor, que com amor seguias,
a mim, que sem amor tu vias!
Ah, quanto amor por mim sentias,
eterno Deus, Senhor Jesus,
sofrendo sobre a cruz!

4. Amor sublime que perdura,
que em tua graça me segura,
cercando a mim de mil venturas!
Aceita agora, ó Salvador,
o meu humilde amor.

“Agora Estou Contente” 319 HCC
1- Riquezas não preciso ter,
2- Do mundo as honras para mim
mas sim celeste bem;
perderam seu valor.
nem falsa paz, ou vão prazer,
Já tenho a paz divina, enfim,
porquanto o salvo tem
servindo ao meu Senhor.
eterna paz no Salvador,
E mais feliz, então, serei
por desfrutar o seu amor.
ao ver a glória do meu Rei.

3- Até que esteja lá no céu,
aonde Cristo entrou,
e veja a face já sem véu
de quem me resgatou,
desejo só aqui viver
de um modo que lhe dê prazer.

Vivo feliz com Cristo, ele me satisfaz.
Com esse amor do Redentor
agora estou contente.

“Amigo, não Saia sem Cristo” 252 HCC
4- Quando entrar, no fim da vida,
na feliz Jerusalém,
estarei contigo sempre,
meu Senhor e sumo bem.

Amigo, não saia sem Cristo;
Não saia daqui sem Jesus,
Pois quer hoje mesmo salvá-lo,
Por isso morreu numa cruz.
Receba essa oferta de graça,
Aceite de Cristo o perdão.
Amigo, não saia sem Cristo
No seu coração.

