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ENCERRAMENTO CAMPANHA:
no próximo domingo, dia 27 de março , no

culto da noite, faremos o encerramento da

Campanha de Missões Mundiais. Nessa

ocasião, faremos o levantamento da oferta.

Você pode utilizar os envelopes que estão

nos bancos destinados para esse fim. Faça

seu alvo e participe!

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”.

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 20/03 No Próximo Domingo, 27/03 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 - 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.

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

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

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 (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

Sobradinho, 20 de março de 2016.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXV - Nº12

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

Editorial

Leve Esperança

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

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!

ANIVERSARIANTES:  23 - Giovana Brants
de Alencar, Edna Telma Anselmo; 24- Ana Júlia
M. Monteiro Gomes; 25- Carolina Farias F.
da Silva, Sebastiana R. dos Santos Oliveira,
Wagner Luiz M. dos Santos, Dalci Carvalho
Guerra; Casamento: 24- Mário e Eunice
Gomes. Parabéns!

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos cultos
de oração nas quartas-feiras e acompanhe a
série de mensagens sobre o  livro “Pastoreados
por Paulo”.

MISSÕES MUNDIAIS: no dia 23 de março,
quarta-feira, teremos a participação do Pr. José
Calixto. Venha e traga visitantes!

Valmi Vieira e Sinval L.
Oliene.
Dinalva.
Não haverá
classe.
Elaine, Fernanda e Larissa.
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.

Números 30:1-31:54
Números 32:1-33:39
Números 33:40-35:34
Núm. 36:1-Deut. 1:46
Deuteronômio 2:1-3:29
Deuteronômio 4:1-49
Deuteronômio 5:1-6:25

Lucas 4:1:30
Lucas 4:31-5:11
Lucas 5:12-28
Lucas 5:29-6:11
Lucas 6:12-38
Lucas 6:39-7:10
Lucas 7:11-35

Salmo 63:1-11
Salmo 64:1-10
Salmo 65:1-13
Salmo 66:1-20
Salmo 67:1-7
Salmo 68:1-18
Salmo 68:19-35

Provérbios 11:20-21
Provérbios 11:22
Provérbios 11:23
Provérbios 11:24-26
Provérbios 11:27
Provérbios 11:28
Provérbios 11:29-31

                “Disse Pedro: ‘Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou.”
    Atos 3:6 demonstra um sentimento que todo crente deve ter em seu coração. No texto,

temos a história de um homem conhecido por estar sempre na porta do templo a pedir esmolas.
Ao ver Pedro e João, esperava receber alguma coisa deles. Não possuíam o que o homem esperava
naquele momento, mas tinham algo muito mais precioso para compartilhar.

  Da mesma maneira, as pessoas têm necessidades e esperam algo umas das outras.
Homens, mulheres e crianças, nos cinco continentes, estão passando por dificuldades. Falta
comida, água potável, roupas, remédios, moradia. Falta segurança, falta educação, faltam direitos
humanos. Mas, sobretudo, falta Cristo.

    Pedro não tinha prata ou ouro, mas tinha a salvação pela fé em Cristo Jesus. Tinha o
amor do Pai eterno, Deus de toda a glória e misericórdia. Tudo o que ele tinha era tudo o que
aquele homem precisava para viver. Ao ser abordado por Pedro, o homem, aleijado, que nada
tinha, foi curado. Seu coração foi restaurado. Suas esperanças foram renovadas.

   Precisamos ter em nosso coração o sentimento de que aquilo que possuímos é nosso
bem mais precioso: a certeza da salvação pela graça de Deus. E, assim como a cidade edificada
sobre um monte, ou a candeia que ilumina a todos que estão na casa (Mateus 5:14-16), levar nossa
luz àqueles que estão na escuridão (João 8:12).

    A Junta de Missões Mundiais leva o Evangelho a mais de 85 países através de projetos
desenvolvidos na luta contra a pobreza e a fome, educação, saúde e desenvolvimento comunitário.
É hora de nos envolvermos mais com missões. É hora de agirmos para que todas as nações saibam
que Jesus Cristo é o Senhor.

   Podemos contribuir com nosso tempo e nossos recursos. Podemos agir orando mais
por missões e pelos nossos missionários. Podemos agir mobilizando mais pessoas. Quanto mais
pessoas se envolverem, mais pessoas serão alcançadas!

    As nações clamam por esperança. Leve Cristo àqueles que estão perdidos nas trevas.
Leve esperança!

Em Cristo,

Amanda Guimarães

Daniel F. e Clesson.
Edina Gadelha.
Débora Nascimento.
Não haverá
classe.
Rosângela, Viviane, Fernanda.
Queomides e Maria Alves.
Camylla, Norton e Mayara.
Olinda M. e Peterson.
Nelson S. e Franquisnei.
Magali S. e Nadir V.
Paulo Lôbo, Adalberto
Alves.



ORDEM DOS CULTOS
Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Prelúdio Instrumental

Canto Congregacional “Ó Senhor, Vem Me Dirigir - 212 HCC”

Oração de Intercessão Pelo Culto
Ministério das Comunicações É notícia na PIBS
Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Momento Missionário
Tema: “Leve Esperança”
Divisa: Mateus 12:21 - NVI

Hino Oficial “Leve Esperança”
Leitura Bíblica Gálatas 2:20; Efésios 5:2

Momento de Intercessão

Cantos Congregacionais “Seja Adorado”, “Te Exaltamos Ó Cordeiro Santo” e “Digno é o Senhor”
Oração
Texto Bíblico Romanos 8: 35-37

Mensagem         “?” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Eterno Amor”
Oração de Gratidão
Poslúdio Instrumental

Noite - 19hManhã - 10h25min
Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão Pelo Culto
Ministério das Comunicações É notícia na PIBS
Prelúdio Instrumental

Cantos Congregacionais “É Tua Graça” e “É Teu Povo”
Recitativo Bíblico Romanos 12:4-5
Leitura Bíblica II Samuel 22:4

Dedicação de Dízimos e Ofertas “Pai, Faz-Nos Um” - 564 HCC”

EXPEDIENTE

ORDEM DO DIA

Canto Congregacional “Igreja”

Oração de Gratidão
Poslúdio Instrumental

“Em seu nome as nações colocarão sua esperança”.

“Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo
mais do que convém; mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus

repartiu a cada um.” (Romanos 12:3)

“Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma
função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e, individualmente,

membros uns dos outros.”

1- Pai, faz-nos um, Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom! Oh, como é bom!
nós vivermos todos irmanados em paz!
Oh, como é bom!

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.

Estamos todos congregados aqui.
Certamente abençoados por Deus.
Há um clima, uma esfera de amor,
Uma força que se move entre nós.

Algo novo Deus está por fazer,
com este povo a quem muito quer bem.

Seu Espírito Ele já derramou,
uma igreja forte edificou.

Pra louvor de Tua glória, vem Senhor Tua história
escrever, através de nossas vidas.

Teu querer desejamos, cumpre em nós os Teu planos.
Vem Senhor e reina hoje aqui.

Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, e reina hoje aqui.

4.             Leitura e aprovação da Ata.

“Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas
recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Aba, Pai!” (Romanos 8:15)

“Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome,
ou a nudez, ou o perigo, ou a espada?Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte

o dia todo; fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas
somos mais que vencedores, por aquele que nos amou.”

TODOS:

DIRIGENTE:

Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a
vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no filho de Deus, o qual me amou, e se
entregou a si mesmo por mim.

E andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós,
como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave.

Ó Senhor, vem me dirigir!
com fervor quero te seguir
Para hoje e sempre te honrar
e teu amor ao mundo mostrar.

1.  Quero buscar e pedir ao Senhor
do seu Espírito e seu amor;
e na palavra vou refletir,
pois suas ordens eu quero cumprir.

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.

1. Para que o povo africano seja convertido à realidade de que Jesus Cristo é o Senhor.
2. Pelos missionários que sofrem perseguição nos países muçulmanos.
3. Pelos projetos de desenvolvimento comunitário e luta contra a fome, a pobreza e a violência nas
Américas.



Manhã - 10h25min
“É Tua Graça”

“É Teu Povo”

“Pai, Faz-Nos um - 564 HCC”

“Igreja”

Noite - 19h
“Leve Esperança”

“Seja Adorado”

“Te Exaltamos, Ó Cordeiro Santo”

“Digno é o Senhor”

“Eterno Amor”

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?

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?

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

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

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

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

É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida.
Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus.

Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta.
 Favor imerecido, do céu, do céu pra mim.

1- Pai, faz-nos um, Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba que enviaste Jesus.

Pai, faz-nos um.

2- Oh, como é bom! Oh, como é bom!
nós vivermos todos irmanados em paz!

Oh, como é bom!

É o teu povo aqui presente,
Todos numa só voz declarando que só Tu és grande.

Exaltamos teu doce nome
Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus,

Pois és santo. Sim, és digno de louvor
E de ser adorado.

És bondoso, Pai querido
Dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor!

Estamos todos congregados aqui.
Certamente abençoados por Deus.
Há um clima, uma esfera de amor,
Uma força que se move entre nós.

Algo novo Deus está por fazer,
com este povo a quem muito quer bem.

Seu Espírito Ele já derramou,
uma igreja forte edificou.

Pra louvor de Tua glória, vem Senhor Tua história
escrever, através de nossas vidas.

Teu querer desejamos, cumpre em nós os Teu planos.
Vem, Senhor e reina hoje aqui.

Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor e reina hoje aqui.

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)

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.

Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus e declaramos as tuas maravilhas,
Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas.

Quem intentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir?
Quem poderá nos resistir, se a palavra de vitória já foi liberada a nós?

Abro mão do que sou
Meus desejos eu dou
Quero em tudo, Senhor Te adorar
Mais que fama e poder
Quero Te conhecer, Senhor

Não há ouro ou bens
Nem riquezas também
Que me afastem do Teu coração
Nem amor por alguém
Poderá me afastar de Ti

Jesus
Incomparável amor
Que me resgatou
Mestre
Hoje e pra sempre
Tua face eu buscarei

O que eu sou
Coloco aos Teus pés
Diante da Tua glória eu me humilharei
Vou encontrar o que precisar
Em Teu eterno amor
Em Teu eterno amor

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.

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.
mas ressuscitou, digno é o 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.


