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CANTATA DE PÁSCOA: hoje, às 19h,
será apresentada pelo coro jovem, a
Cantata de Páscoa “Consumado” .
Convidem seus parentes e amigos e
participem!

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA 2016:
como pagar sua prestação? com seu carnê
procure aos domingos o irmão Daniel
Ferreira e juntamente com o dinheiro
entregue sua prestação a ele, ou durante a
semana entregue para Naiara ou Jessica na
secretaria. Com isso eles assinarão o
canhoto do seu carnê comprovando assim
o seu pagamento. Por favor nos ajude
efetuando o pagamento mensalmente,
assim poderemos quitar os nossos
compromissos sem maiores problemas.
Obrigada, comissão do acampamento.

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 05/04 No Próximo Domingo, 12/04 ATIVIDADES REGULARES

EXPEDIENTE

• 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.

¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil  4 a 7:

¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Informática:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Recepção:
¨Segurança:

Sinval e Alex Pinheiro.
Andreia Santos.
Maria das Graças..
Não haverá aula.

Não haverá aula.
Valdivino e Eifrosina.
Cláudio, Mayara e Valdivino.
Magali Souza e Paulo José.
Samuel  e Sinval Lima.
Nadir V. e Maria Clara M.
Deraldo Elias M., Alex M.
e Rafael Herbert.

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.

• 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

Sobradinho, 05 de abril de 2015.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXIV - Nº14

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

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)

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

Wellington S. e Alessandro C.
Karina Mondianne.
Euza.
Gláucia e
Emanuel.
Viviane, Débora G. e André.
Izaque e Raimunda.
Norton, Joseane e Daniel.
Peterson e Telma Guedes.
Queomides e Elias V.
Silvio e Sebastião C.
Sebastião Jr., Elias V.
e Marcelo Medeiros.

ANIVERSARIANTES: 05- Antônio
Marcelino da Costa, Pr.Washington Luiz da
Silva; 07- Franquisnei Lopes da Costa; 08-
Genival Rodrigues Alves, Marinês Rodrigues
Nascimento (Congregação); 09- Marília
Cardoso de Oliveira; Casamento: 09- Raimunda
e Elizeu; Parabéns!

DÍZIMO: louvamos a Deus pela provisão
para o sustento do trabalho e pela fiel
participação dos irmãos em cumprirem a
palavra: “Trazei todos os dízimos à casa do
tesouro.” Todo primeiro domingo vamos
consagrar nossos dízimos ao Senhor,
entregando-os como primícias dos nossos
compromissos. Participe!

FORMATURA: recebemos o convite de
formatura da irmã Naiara Pinheiro da Silva,
referente ao curso de Tecnologia em
Marketing, da Universidade Anhanguera.
Colação de Grau: 07/04, terça-feira, às 20h,
no Clube do Rocha - Setor de Clubes Sul,
Trecho 02,  46.

Pastoral

A Festa da Páscoa

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!

O Senhor Jesus escolheu o momento da festa da Páscoa para revelar a seus
discípulos o sentido de Sua missão e de Sua morte. O Evangelho de João põe em
evidência este impressionante fato. Antecedente aos dias da festa da Páscoa em
Jerusalém, Jesus falou de Seu corpo como sendo o templo que seria destruído para
ressuscitar no terceiro dia.

Próximo da festa, os acontecimentos foram se desenrolando e Jesus Cristo
foi se revelando como o Pão vindo do céu para dar vida ao mundo. João 6:53-56
detalha sobre o precioso sangue que deveria ser derramado, da carne que deveria ser
dilacerada, daquele que devia subir à glória do Pai.

 Os judeus daqueles dias sabiam o que era a Páscoa, a Escritura que se
achava ali, viva e permanente, narrava a instituição divina da libertação de Israel, de
sua proteção contra a escravidão imposta pelo destruidor e da futura libertação da
humanidade pelo sacrifício de Cristo.

Marcos 7:9 diz que os rabinos imbuídos de sua tradição religiosa invalidaram
essas Escrituras. Mas, o Senhor que é a Verdade se revelou e aniquilou em termos tão
solenes essa tradição errônea ao proferir a confirmação da libertação da humanidade
dizendo: “Sabeis que daqui a dois dias será a Páscoa; e o Filho do homem será entregue
para ser crucificado”.

Ainda assim, os judeus, na cegueira total a que se entregaram e da qual são
feridos por Deus, estavam em vias de prender Jesus para derramar o Seu sangue, ferir
o Seu corpo e tudo isso por inveja, por ódio e por orgulho religioso sem precedente!

Daqui por diante, o Cordeiro de Deus toma o lugar de todo sacrifício, de todo
rito, de toda cerimônia, do destino futuro da humanidade e avoca para si, uma vez por
toda, a oferta pelo pecado. Ninguém mais precisaria de outra festa pascal porque
Jesus foi e é plenamente suficiente para as necessidades do pecador, satisfazendo
finalmente a justiça de Deus – Hebreus 10:14-22.

 Jesus Cristo é a nossa Páscoa. O nosso Libertador e Salvador!

 De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

Deuteronômio 26:1-27:26
Deuteronômio 28:1-68
Deuteronômio 29:1-30:20
Deuteronômio 31:1-32:27
Deuteronômio 32:28-52
Deuteronômio 33:1-29
Dt. 34:1 - Josué 2:24

Lucas 10:38-11:13
Lucas 11:14-36
Lucas 11:37-12:7
Lucas 12:8-34
Lucas 12:35-59
Lucas 13:1-21
Lucas 13:22-14:6

Salmo 76:1-12
Salmo 77:1-20
Salmo 78:1-31
Salmo 78:32-55
Salmo 78:56-64
Salmo 78:65-72
Salmo 79:1-13

Provérbios 12:15-16
Provérbios 12:17-18
Provérbios 12:19-20
Provérbios 12:21-23
Provérbios 12:24
Provérbios 12:25
Provérbios 12:26

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



Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Ministério de Comunicações É notícia na PIBS
Prelúdio Instrumental

Oração de Intercessão
Canto Congregacional “Adoro o Cristo Vivo - 136 HCC”
Leitura Bíblica I Crônicas 16.23,24; Isaías 53.5; João 14.19; Lucas 24.7,34

Canto Congregacional “Vim para Adorar-te” “Amor Maior”
Leitura Bíblica João 17. 1, 6-8; 18-21

Oração
Canto Congregacional “Grande Senhor”

Mensagem             “Jesus Ressuscitou” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Da Sepultura Saiu - 140 HCC”
Oração
Poslúdio                                                                                    Instrumental

Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Ministério de Comunicações É notícia na PIBS
Prelúdio Instrumental

Oração de Intercessão
Canto Congregacional “Por Estas Razões”

Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Coro Jovem “O Deus que sirvo” “Feito está” “Quem Ele é?”
Recitativo Bíblico I Cotíntios 8:6

Canto Congregacional “Ele é meu e teu Senhor - 202 HCC”
Oração
Coro Jovem “Chame Seu nome” “Eu a vi a Graça””Aliança”
Recitativo Bíblico  I João 3:16

Dedicação de dízimos e Ofertas  “Amor Maior” “Quebrantado”
Oração
Coro Jovem “Cordeiro de Deus”
Texto Bíblico João 19:30

Mensagem                 “Está Consumado” Pr. Washington Luiz  da Silva
Coro Jovem “Feito está” “O Deus que sirvo”
Oração
Poslúdio                                                                                    Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19hManhã - 7h

  “ELE NÃO ESTÁ AQUI, MAS RESSURGIU.” (Lucas 24:6)

Cantem ao Senhor, todas as terras! Proclamem a sua salvação dia após dia!
Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os
povos!

Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por
causa de nossas iniquidades; o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e
pelas suas feridas fomos curados.

Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais; vocês, porém, me verão.
Porque eu vivo, vocês também viverão. É necessário que o Filho do homem seja
entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro
dia.

É verdade! O Senhor ressuscitou!

DIRIGENTE:

CONGREGAÇÃO:

DIRIGENTE:

TODOS:

“Pois eu sei que o meu Redentor vive, e que, por fim, se levantará sobre a  terra.”
(Jó 19:25)

Jesus olhou para o céu e orou:

Pai eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus; tu os
deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o
que me deste vem de ti.

Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles
reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Assim como me
enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo.Em favor deles eu me santifico, para
que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas
por eles.

Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles,
para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles
também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.

DIRIGENTE:

CONGREGAÇÃO:

DIRIGENTE:

CONGREGAÇÃO:

“Em Deus nos gloriamos o tempo todo, e louvaremos o teu nome para sempre. “
(Salmo 44.8)

“Foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu
os céus com o seu entendimento.”(Jeremias 10.12 - NVI)

“Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos;
e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio

de quem vivemos.”

“Conhecemos o amor nisto: que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos
irmãos.”

“Havendo provado o vinagre, Jesus disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o
espírito.”

Por teu grande amor,
por tua vida em mim,
pelo teu perdão
graça que é sem fim.

Por tuas mãos que curam,
esperança aqui,
pelo dom da paz,
Pela fé em Ti.

E por isso te louvo
e por isso te adoro

e por isso eu vivo para
falar do teu amor.



“Por Estas Razões”

“Ele é meu e teu Senhor - 202 HCC”

“Amor Maior”

“Quebrantado”

“Adoro o Cristo Vivo - 136 HCC”

“Vim para Adorar-te”

“Amor Maior”

“Grande Senhor”

“Da Sepultura Saiu - 140 HCC”

Noite - 19hManhã - 10h25min

1. Adoro o Cristo vivo, presente junto a mim.
Se os homens o rejeitam, eu creio mesmo assim.
Eu posso a glória eterna em tudo contemplar.
Jesus, nas horas tristes, vem me ajudar.

Jesus, Jesus agora vivo está.
Comigo vai em meu viver; jamais me deixará.
Jesus, Jesus meus erros perdoou.
Eu sei que vive o Redentor. Jesus Ressuscitou.

2. Em tudo que me cerca eu vejo o seu amor.
E se estiver cansado, eu não terei temor.
Eu sei que me orienta no forte vendaval;
me livra a sua graça de todo mal.

3. Ó crente, seja alegre; louvores venha dar
a Cristo, o Rei Eterno. É tempo de cantar!
Pois quem procura o Mestre encontrará também
amor, consolo, vida e todo bem.

Eu nunca saberei o preço,
dos meus pecados lá na cruz.
Eu nunca saberei o preço,
dos meus pecados lá na cruz.

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

Vim para adorar-te, vim para prostar-me.
Vim para dizer que és meu Deus.
És totalmente amável, totalmente digno,
tão maravilhoso para mim.

Eterno rei, exaltado nas alturas.
Glorioso nos céus.
Humilde vieste à terra que criaste
e por amor pobre se fez.

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)

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!

1- Foi morto o Salvador
e sepultado,
mas com poder, vigor,
ressuscitou.

Da sepultura saiu.
Com triunfo e glória ressurgiu.
Ressurgiu, vencendo a morte e seu poder;
pode agora a todos vida conceder.
Ressurgiu! Ressurgiu!
Aleluia! Ressurgiu!

2- Tomaram precaução
com seu sepulcro,
mas tudo foi em vão
para o reter.

3- Da morte triunfou.
Oh, que vitória!
Vida nos outorgou,
vida eternal.

Por teu grande amor,
por tua vida em mim,

pelo teu perdão
graça que é sem fim.

Por tuas mãos que curam,
esperança aqui,

pelo dom da paz,
Pela fé em Ti

E por isso te louvo
e por isso te adoro

e por isso eu vivo para falar do teu amor.

1- Se os problemas parecem não ter solução,
quando as mágoas inundam o teu coração,
há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.

Ele é dono da chuva, do sol e do ar,
é Senhor da alegria, da dor, do chorar;
ele é dono dos montes, do céu e do mar.
É Senhor das crianças, das preces, dos hinos;
ele é meu e também teu Senhor.

2- Ele é o caminho, a verdade e a luz;
abre teu coração e recebe a Jesus.
Tua vida é Cristo que agora conduz,
Pois é ele teu Mestre e Senhor.

3- Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz!
Ele vive pra sempre, ele me satisfaz.
Eu sou dele, e a vida que ele me traz
é segura, pois ele é Senhor

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)

Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou.
Do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar.
O meu Salvador na cruz mostrou
o amor do Pai, o Justo Deus.

Pela cruz me chamou.
Gentilmente me atraiu
e eu, sem palavras, me aproximo,
quebrantado por seu amor.

Imerecida vida, de graça recebi.
Por sua cruz da morte me livrou.
Trouxe-me a vida.  Eu estava condenado,
mas agora pela cruz eu fui reconciliado.

Impressionante é o seu amor.
Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel.


