Informativo
ANIVERSARIANTES: 27- João Pedro dos
Santos Lima, Silvânia Soares da Silva Patrício;
29- Elizeu Martins de Souza, Rafaela Taylor
Monteiro; 30-Francisco Juciano Sobrinho
Alves; 31- Isabella Nicole Santana Silveira, Ana

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

CANTATA AJOELHAI: hoje, no culto

na próxima sexta-feira às 19h30 no Colégio
da PIBS.

SÉRIE INTERLÚDIO: no próximo

Ribamar Teles Veloso, Rosiléia Alves de

CULTO DE ORAÇÃO: participe dos cultos

domingo, 03 de abril, às 18h, teremos o
segundo concerto da Série Interlúdio com a
harpista Leila Reis e convidados: Lília Reis
(oboé) e Rodolpho Borges (violoncelo). Leia
a entrevista com a Leila no site:
www.espacovidaearte.com

de oração nas quartas-feiras e acompanhe a

ESPAÇO VIDA E ARTE: estamos com

série de mensagens sobre o livro “Pastoreados

novas turmas de violino, clarinete, baixo
elétrico e canto. Faça sua matrícula no site
www.espacovidaearte.com

por Paulo”.

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
31-Quinta
01-Sexta
02-Sábado
03-Domingo

Deuteronômio 7:1-8:20
Deuteronômio 9:1-10:22
Deuteronômio 11:1-12:32
Deuteronômio 13:1-15:23
Deuteronômio 16:1-17:20
Deuteronômio 18:1-20:20
Deuteronômio 21:1-22:30

Lucas 7:36-8:3
Lucas 8:4-21
Lucas 8:22-39
Lucas 8:40-9:6
Lucas 9:7-27
Lucas 09:28-50
Lucas 09:51-10:12

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

69:1-18
69:19-36
70:1-5
71:1-24
72:1-20
73:1-28
74:1-23

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

12:1
12:2-3
12:4
12:5-7
12:8-9
12:10
12:11

Escala de Serviços
Neste Domingo, 27/03
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 7:

Daniel F. e Clesson.
Edina Gadelha.
Débora Nascimento.
Não haverá
classe.
¨Culto Infantil 1 a 3: Não haverá classe.
¨Diáconos:
Queomides e Maria Alves.
¨Informática:
Camylla, Norton e Mayara.
¨Introdução:
Olinda M. e Peterson.
¨Motoristas:
Nelson S. e Franquisnei.
¨Recepção:
Magali S. e Nadir V.
¨Segurança:
Paulo Lôbo, Adalberto
Alves.

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

CULTO DOS ADOLESCENTES: será

Cristina Rocha Oliveira Valverde, Antonia de

Oliveira Silva. Parabéns!

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

da noite, o Coro da PIBS apresentará a
Cantata “Ajoelhai”. Traga visitantes e
particpe!

No Próximo Domingo, 03/04
Fabiano N. e Caio Guedes.
Andreia Santos.
Maria das Graças.
Não haverá
classe.
Rosângela, Viviane, Fernanda.
Valdivino e Rosiléia Alves.
Mayara, Camylla e Valdivino.
Paulo J. e Wellida.
Israel B. e Sinval L.
Olinda M. e Ana Freitas.
Deraldo, Elias M., José Carlos
e Ginvanildo Muniz.

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.

Boletim Dominical

Editorial

Ano XXXV - Nº13

Ajoelhai
Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito mais de 1400 anos antes de Cristo vir
ao mundo. Ele também queria nos libertar da escravidão do pecado, para nos livrar da morte e nos
dar a vida eterna. (Jo 3:16). Vida essa conquistada com sangue, “porque Cristo, nossa Páscoa, foi
sacrificado por nós” (I Co 5:7).
Deus demonstrou o maior amor enviando seu único Filho para morrer por nós. É um
amor imensurável, que nos constrange e nos transforma. Um amor que um dia mudou a nossa
história (II Cor5:17). Ressurretos por causa de tão grande amor, fomos permanentemente separados
por Deus.
Romanos 1:4-5 diz: “(...)e que com poder foi declarado Filho de Deus segundo o
espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos – Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual
recebemos graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os
gentios.”
É tempo de compartilhar desse amor com todos os povos. Sejamos luz para as nações,
pois Cristo ressurgiu! Ele vive. Por meio dele temos vida eterna e por Ele vivemos. É tempo de
reconhecer quem é Jesus para nós. De louvá-Lo com todo o nosso coração, e, diante dele, nos
prostrarmos, em espírito de contrição e gratidão.Ajoelhai, irmãos, porque neste dia celebramos a
ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Ajoelhai diante do Pai. Ajoelhai porque Deus é soberano sobre todos os povos, porque
Ele está acima de toda a corrupção deste mundo. Ajoelhai porque precisamos dele, dependemos
dele para tudo e Ele é fiel para nos sustentar dia após dia. Ajoelhai porque por causa dele que
fomos salvos da condenação eterna. Coloquemo-nos perante Deus e a Ele confiemos os nossos
corações.
Que não só hoje, mas todos os dias possamos lembrar desse sacrifício de amor e adorar
a Deus com todo o nosso ser. Que, gradualmente, estejamos no centro da vontade de Deus,
vivendo debaixo do seu estatuto e resplandecendo a luz de Cristo.
A Ele, toda a glória.

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS -MARÇO DE 2016
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Sobradinho, 27 de março de 2016.

ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 07h
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

“Aclame ao Senhor” e “Amor Maior”

Leitura Bíblica
Rm 5:1, 21; 6:23; 7:25; 8:39
DIRIGENTE: Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor
Jesus Cristo.

MULHERES: Para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela
justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor.

TODOS:

Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna
em Cristo Jesus, nosso Senhor.

JUVENTUDE: Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor!
TODOS:

Portanto, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos
separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Texto Bíblico

“Quanto Nos Ama Jesus - 168 HCC”
Romanos 8:38-39

“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.”

Mensagem
“Brado de Vitória”
Celebração da Ceia do Senhor
Canto Congregacional
1- Deus enviou Jesus, seu Filho,
e seu amor perdão nos dá.
Na cruz morreu por meus pecados,
mas ressurgiu e vivo com o Pai está.

Porque vivo está, o amanhã enfrento.
Sim, vivo está, não temerei.
Pois eu bem sei que é dele o meu futuro,
e a vida vale a pena. Cristo vivo está.

Instrumental

Canto Congregacional

“Por Estas Razões”
Por tuas mãos que curam
Esperança aqui
Pelo dom da paz
Pela fé em ti

Por teu grande amor
Por tua vida em mim
Pelo teu perdão
Graça que é sem fim

E por isso te louvo
E por isso te adoro
E por isso eu vivo
para falar do teu amor

Canto Congregacional

“Vim Para Adorar-Te”

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

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

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

Eu nunca
dos meus
Eu nunca
dos meus

Oração de Intercessão Pelo Culto
Ministério das Comunicações
Oração

saberei o preço,
pecados lá na cruz.
saberei o preço,
pecados lá na cruz.

É notícia na PIBS
Visitantes, Bens e Vidas

Cantata de Páscoa -“Ajoelhai”
Regência - Jessé Delfino Ferreira
Músicas
1. Abertura
2. Todos hão de se curvar
3. O conflito
4. O homem dos milagres
5. Quando eu cai
6. Hosana para o Rei
7. O jardim
8. Tão só
9. Deve já morrer
10. Será que foi por mim
11. Ajoelhai
12. Foi por mim
13. Ressurgirei
14. Todos hão de se curvar (reprise)

“Porque Vivo Está - 137 HCC”
2- Que belo é um nenezinho,
e que prazer um filho dá!
Maior prazer é ter certeza
de um feliz futuro: Cristo vivo está.

3- Um dia irei passar o rio,
vencer a morte sem temor.
Morrer pra mim será vitória:
verei a glória de Jesus meu Salvador.

Instrumental

Instrumental

“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)

Pr. Washington Luiz da Silva

Oração de Gratidão
Poslúdio

Noite - 19h

Processional
Saudações e Boas Vindas
Prelúdio

Reflexão
Oração de Gratidão
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
Instrumental

Manhã - 10h25min
“Aclame ao Senhor
Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor.
Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor.
Com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre Te adorarei.
Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos.
Poder, majestade e louvores ao Rei.
Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome.
Alegre te louvo por Teus grandes feitos,
firmado estarei, sempre Te amarei.
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim.

“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)

“Quanto Nos Ama Jesus - 168 HCC”
Quanto nos ama Jesus!
Quanto nos ama Jesus!
Por nós sofreu,
na cruz morreu.
Cristo te ama.
Cristo me ama.
Quanto nos ama Jesus!

Foi ao Calvário por mim.
Quem pode amar tanto assim?
O que ele fez,
ao mal desfez.
Cristo te ama.
Cristo me ama.
Quanto nos ama Jesus!

“Porque Vivo Está - 137 HCC”
1- Deus enviou Jesus, seu Filho,
e seu amor perdão nos dá.
Na cruz morreu por meus pecados,
mas ressurgiu e vivo com o Pai está.
Porque vivo está, o amanhã enfrento.
Sim, vivo está, não temerei.
Pois eu bem sei que é dele o meu futuro,
e a vida vale a pena. Cristo vivo está.
2- Que belo é um nenezinho,
e que prazer um filho dá!
Maior prazer é ter certeza
de um feliz futuro: Cristo vivo está.
3- Um dia irei passar o rio,
vencer a morte sem temor.
Morrer pra mim será vitória:
verei a glória de Jesus meu Salvador.

Noite - 19h

