Informativo
ANIVERSARIANTES: 14- André de Aguiar

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

ESPAÇO VIDA E ARTE: já temos

Davi Gomes de Souza; 17- Alessandro da Silva

vagas para aulas de Contrabaixo Elétrico.
Encontre mais informações no site:
www.espacovidaearte.com.

Correia, Francisca da Silva Costa Ferreira,

MINISTÉRIO DIACONAL: terá sua

Oliveira. 15- Lázara Gonçalves da Costa; 16-

Maria Nazaré de Souza, Gilson Alves de

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos

Antonio de Matos, Fernanda Vogado Correia,
Tânia Cristina Gomes Borges. Casamento:

cultos de oração nas quartas-feiras e
acompanhe a série de mensagens sobre o
livro “Pastoreados por Paulo”.

19- Eduardo e Dayse Alencar. Parabéns!

MISSÕES MUNDIAIS: no dia 23 de

começaram! Se você deseja aprender teoria
musical, canto e história da música você pode
fazer parte do Coro Escola. Venha viver uma
experiência coral diferente. Segunda, às 20h.

março, quarta-feira, teremos a participação
do Pr. José Calixto. Venha e traga visitantes!

NOSSA AGENDA: no dia 26 de março
teremos a apresentação do Auto de Páscoa
às 20h, na PIBS e ano dia 27, às 7h, teremos
o Culto da Ressurreição e logo após o café
da manhã. No culto da noite, às 19h, o Coro
da PIBS apresentará a cantata “Ajoelhai”.

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

Números 19:1-20:29
Números 21:1-22:20
Números 22:21-23:30
Números 24:1-25:18
Números 26:1-51
Números 26:52-28:15
Números 28:16-29:40

Lucas 1:1:25
Lucas 1:26-56
Lucas 1:57-80
Lucas 2:1-35
Lucas 2:36-52
Lucas 3:1-22
Lucas 3:23-38

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

56:1-13
57:1-11
58:1-11
59:1-17
60:1-12
61:1-8
62:1-12

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

11:8
11:9-11
11:12-13
11:14
11:15
11:16-17
11:18-19

Escala de Serviços
Neste Domingo, 13/03
¨Assessoria Culto:
Wellington S. e Alessandro C.
¨Assessoria EBD:
Karina Mondianne.
¨Berçário 1:
Leticia.
¨Culto Infantil 4 a 7: Não haverá
classe.
¨Culto Infantil 1 a 3: Não haverá classe.
¨Diáconos:
Joaquim e Eufrosina.
¨Informática:
Norton, Larissa e Josy.
¨Introdução:
Magali S. e Paulo José.
¨Motoristas:
Alex P. e Sinval Lima.
¨Recepção:
Sebastião C. e Ana Freitas.
¨Segurança:
Elisaldo, André Aguiar e
Marcelo Rodrigues.

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

reunião hoje, das 17h às 18h, na PIBS.

Oliveira; 18- Eduardo Pinto Alencar, Jeovane

CORO ESCOLA: nossas aulas já

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

No Próximo Domingo, 20/03
Valmi Vieira e Sinval L.
Oliene.
Dinalva.
Não haverá
classe.
Não haverá classe.
Isaque André e Catarina N.
André, Ricardo e Valdivino.
Peterson e Telma Guedes.
Paulo L. e Elias Vicente.
Tânia S. e Valmi V.
Alessandro, Ismeraldo e
Marivam.

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 -MARÇO DE 2016

Boletim Dominical

Pastoral

Ano XXXV - Nº11

As Marcas do Evangelho
Quantas marcas de produto você conhece? Milhares de pessoas fazem além de suas
posses, muito esforço, para ter um ou mais determinado produto de uma espécie de marca. As
marcas de consumo são a nova religião da humanidade. É para elas que as pessoas estão se
voltando em busca de significado para a vida.
As marcas de sucesso são aquelas que têm paixão e energia para mudar o mundo e
converter as pessoas ao seu estilo de vida. Alguém disse que os criadores de marcas podem ser
comparados aos missionários que espalharam o cristianismo ao redor do mundo: “Foi a paixão
com que eles comunicaram suas crenças que levou pessoas a responderem aos milhões, porque
essas religiões eram baseadas em ideias poderosas que davam sentido e propósito à vida”.
Foi dito: “Do mesmo modo, as marcas de sucesso de hoje são aquelas que permaneceram
não por sua qualidade ou credibilidade, mas por um conjunto de crenças que elas se recusaram a
abandonar”. Calvin Klein, Gatorade, Microsoft, MTV, Nike, Sony, Playstation e Yahoo são
exemplos de marcas com crenças inegociáveis.
Os construtores de marcas querem despertar a paixão nos consumidores pelas suas
marcas. Paulo confessa em Rm 1:11-19 a sua paixão pela pregação do Evangelho, causa pela qual
conheceu prisões e privações, açoites e naufrágios, ansiedade e morte.
Paulo tinha convicção de que o Evangelho é o poder de Deus para salvação dos homens.
E tinha certeza de que somente pela fé os seres humanos são justificados e afastados da impiedade
e da perversão. Paulo tinha o desejo de dizer isso pessoalmente a todos.
Somos tomados por uma inversão de valores. O Evangelho de Paulo foi trocado pela
MTV como marca capaz de dar sentido à vida das pessoas. A cruz de Cristo foi substituída pela
Coca-Cola como a marca do mundo. Isso deve nos preocupar; sendo assim, o cristianismo estará
condenado a ser uma religião inexpressiva no mundo.
O Evangelho em Paulo gerou nele desejos e certezas inegociáveis, que o levaram a
sentir-se um devedor para com os que não tinham recebido o Evangelho, como poder de Deus
para a salvação de todos os que creem. E você, o que sente?
De seu pastor e amigo,
Washington Luiz da Silva.
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Sobradinho, 13 de março de 2016.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão Pelo Culto
Ministério das Comunicações
Prelúdio

Instrumental

É notícia na PIBS
Instrumental

“Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou.”
(Romanos 8:37)

Cantos Congregacionais
Momento de Oração

“A Vitória” e “Confiarei”

1. Agradecer a Deus pela libertação em Cristo.
2. Agradecer a Deus porque vivemos a alegria de vida eterna e de todas as certezas que ela nos trás.
3. Agradecer a Deus pelo ato de redenção que nos substitui na Cruz do Calvário.

Participação Musical
Leitura Bíblica

Silvia Letice
II Samuel 22:4

“Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos.”

Dedicação de Dízimos e Ofertas

“Temos Por Lutas Passado” - 502 HCC”

1- Temos por lutas passado,
lutas terríveis, cruéis,
mas o Senhor tem livrado
delas seus servos fiéis.
Força e poder nos tem dado,
ele nos tem sustentado,
dando-nos pleno perdão,
segurança e consolação. Sim, Deus é por nós. Quem nos vencerá?
Pelo seu amor leal Deus nos guardará.
Defender-nos-á do poder do mal.
2- Deus já nos tem prometido
Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor
uma vitória total.
e seu nome honrar.
Ele não tem esquecido
sua palavra real.
Ele nos tem protegido,
tudo nos tem garantido.
Por sua mão temos paz,
vida eterna que satisfaz.

Instrumental
Instrumental

“Batam palmas os rios, e juntos, cantem de alegria os montes; cantem diante do Senhor, porque
ele vem, vem julgar a terra; julgará o mundo com justiça e os povos, com retidão.” (Salmos 98:8,9)

Canto Congregacional
“Ouvi Contar a História de Jesus - 499 HCC”
Oração de Intercessão Pelo Culto
Ministério das Comunicações
É notícia na PIBS
Participação Musical
Naiara Farias
Oração
Visitantes, Bens e Vidas
Momento Missionário
Tema:
“Leve Esperança”
Divisa:
Mateus 12:21 - NVI
“Em seu nome as nações colocarão sua esperança”.

Hino Oficial
“Leve Esperança”
Leitura Bíblica
Rm 8.33-35, 37-39, 31
DIRIGENTE: Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os
justifica; quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou, pelo contrário,
quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também
intercede por nós.

HOMENS:

Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição,
ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada?

MULHERES: Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos
amou.

DIRIGENTE: Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades
celestiais, nem coisas do presente nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem
profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus,
que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.

TODOS:

Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem
será contra nós?

Momento de Intercessão

Oração
Leitura Bíblica

Romanos 8:31-32

“Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra
nós? 32Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas, pelo contrário, o entregou por
todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas?”

Mensagem

Noite - 19h

Processional
Saudações e Boas Vindas
Prelúdio

“Livres Por Cristo”

Canto Congregacional
Oração de Gratidão
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Cristo Amado - 497 HCC”
Instrumental

1. Pela Evangelização do povo Europeu.
2. Pela capacitação de líderes e missionários.
3. Para que a palavra de Deus chegue a todas as nações em seus idiomas.

Cantos Congregacionais “Aleluia,Hosana”,“MaioréoQueEstáemNós”e“BemMaisQueTudo”
Oração
Mensagem
“Escolhidos de Deus”
Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional
“Quem Nos Separará”
Oração de Gratidão
Poslúdio
Instrumental

Manhã - 10h25min
“A Vitória”
1- A vitória é daquele que o contemplar,
ao Cordeiro, Cristo, Leão da Tribo de Judá,
que foi morto e com seu sangue pode então comprar,
homens que com ele sobre a terra vão reinar.
2- A vitória é daquele que o adorar,
pois com ele no seu trono se assentará,
se a Jesus seguir e for por onde ele andar,
no seu monte santo um novo canto entoará.
3- A vitória do Senhor é certa, aleluia!
Com o sopro de sua boca, sim, destruirá,
o inimigo, anti-Cristo que não resistirá,
Jesus Cristo, o Rei, dominará!

“Confiarei”
Eu não tenho que andar ansioso
se vou ter o que comer ou vestir,
se o Senhor veste os lírios do campo,
o que mais não fará por mim?
Eu não tenho que andar preocupado
com os cuidados e males do amanhã,
pois até aqui o Senhor me sustentou.

Confiarei em Ti, Senhor,
minha esperança está em Ti,
não há maior prazer do que saber
que o meu Deus cuida de mim.
Meu futuro está seguro em suas mãos,
não importa a circunstância
permanecerei firmado nas promessas
que o Senhor me fez.
Confiarei em Ti. (x5)

“Temos Por Lutas Passado - 502 HCC”
2- Deus já nos tem prometido
uma vitória total.
Ele não tem esquecido
sua palavra real.
Ele nos tem protegido,
tudo nos tem garantido.
Por sua mão temos paz,
vida eterna que satisfaz.

1- Temos por lutas passado,
lutas terríveis, cruéis,
mas o Senhor tem livrado
delas seus servos fiéis.
Força e poder nos tem dado,
ele nos tem sustentado,
dando-nos pleno perdão,
segurança e consolação.

Sim, Deus é por nós. Quem nos vencerá?
Pelo seu amor leal Deus nos guardará.
Defender-nos-á do poder do mal.
Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor
e seu nome honrar.

“Cristo Amado - 497 HCC”
1- Cristo amado, sei que na força do mal
tu, meu Mestre, sempre serás protetor.
Tu me guardas, dando-me paz divinal.
Eu contigo sempre serei vencedor.
Cristo, Mestre,
sei que contigo sou vencedor.
Dá-me graça,
dá-me do teu poder, Redentor!

Noite - 19h
“Ouvi Contar a História de Jesus - 499 HCC”

2- Que alegria tenho no meu Salvador!
Tenho graça, vida e amor paternal.
Tudo posso, tudo, por ti, meu Senhor;
deste mundo sou vencedor afinal.
3- Oh, que bênção ter a certeza do bem,
ter na vida paz e perdão do Senhor!
Vivo alegre, busco essa pátria de além,
onde reina Cristo Jesus, Rei de amor.

1- Ouvi contar a história de Jesus, o Rei da glória,
que do céu desceu e aqui viveu porque me quis salvar.
Ouvi do sofrimento que ele padeceu, morrendo.
Arrependi-me e confiei em Cristo, o Salvador.
Jesus me dá vitória, vitória completa.
Buscou-me, comprou-me com sangue remidor.
De coração amou-me, da perdição salvou-me.
Vitória me assegurou Jesus, meu Salvador.
2- Jesus aqui curava; seu poder favor mostrava.
Aleijados Cristo fez andar e aos cegos deu visão.
Clamei a Cristo: "Cura meu espírito em tortura."
Minha alma ele então limpou e deu-me a salvação.
3- Ouvi de um lar glorioso que Jesus, meu Rei bondoso,
preparou nos céus e um dia ali com ele habitarei.
E no celeste coro cantarei a antiga história.
Ao meu Senhor e Salvador pra sempre louvarei.
Há fome na Terra, em tantas nações
Que sem esperança caminham em dor
Quem há de levá-los à salvação?
Quem há de mostrar-lhes Jesus?

“Leve Esperança”
Leve Esperança
Seja flecha e farol
Aos que precisam saber
Cristo é a esperança
Que vence o mal
Há urgência em dizer

Há povos sofridos em todo o lugar
Carentes de pão, de justiça e amor
E que não conhecem pra si redenção
Quem há de mostrar-lhes Jesus?

Leva tu contigo o nome
De Jesus o Salvador
Este nome dá consolo
Seja no lugar que for.

Leve Esperança
Você pode falar
Aos que precisam saber
Cristo é a Esperança
Em seu nome há poder

Nome bom, doce a fé
A esperança do porvir (2x)

“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.

“Maior é o Que Está em Nós”
Tudo o que Jesus conquistou na cruz
é direito nosso, é nossa herança.
Todas as bênçãos de Deus pra nós,
tomamos posse, é nossa herança.
Toda vida todo poder,
tudo o que Deus tem para dar.
Abrimos nossas vidas pra receber,
Nada mais nos resistirá.
Maior é o que está em nós
Do que o que está no mundo. (2x)

