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

ALTAR: no próximo sábado, dia 09/04,
teremos o nosso Altar às 20h aqui na PIBS.
Participe!

ESPAÇO VIDA E ARTE: estamos com
novas turmas de violino, clarinete, baixo
elétrico e canto. Faça sua matrícula no site
www.espacovidaearte.com

AGENDA: convocação do Pr. Washington
Luiz: - 04/04 segunda-feira: reunião com
assessores, às 20h, na PIBS. 15/04 sexta-
feira: reunião do Conselho PIBS, às 20h.

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 03/04 No Próximo Domingo, 10/04 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 - 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, 03 de abril de 2016.

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

Editorial

Notícias do Campo Missionário

04-Segunda
05-Terça
06-Quarta
07-Quinta
08-Sexta
09-Sábado
10-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: 03- Elisa de Sousa
Barbosa Alves, Heidy Lima Santos ; 05-
Antônio Marcelino da Costa, Pr.Washington
Luiz da Silva; 07- Franquisnei Lopes da Costa;
08- Genival Rodrigues Alves. Casamento: 09-
Raimunda e Elizeu. Parabéns!

DÍZIMOS E OFERTAS: nos cultos da
manhã e da noite, teremos um momento para a
consagração de dízimos e ofertas.

SÉRIE INTERLÚDIO: hoje, 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.

ENCERRAMENTO CAMPANHA: hoje
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!

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.

Esta carta foi enviada à irmã Francisca Ferreira pelos Missionários da JMM no Paraguai,
que ela adota.

“A mensagem que estamos levando é um renovar de esperança, pois não pregamos
religião, mas pregamos a verdade que liberta, Cristo. Felizmente muitos estão refletindo sobre
esta Verdade e, com isso, há um renovar de esperança.

Hoje a Junta de Missões Mundiais conta com um exército de mais de 1.500 missionários,
servindo em 88 países onde temos mais de 200 projetos para servir à população em diferentes
áreas, como: saúde, educação, esporte, escola de música, etc.

Nosso grande desafio para 2016 é não apenas manter estes números, mas aumentá-los.
Desejamos chegar ao final de 2016 com 1.700 missionários no campo, porém, para manter estes
missionários no campo, levando esperança e enviarmos novos missionários, necessitamos de
mais de 10 mil novos intercessores, irmãos que estejam dispostos a dobrar seus joelhos todos os
dias pela obra missionária que acontece além das fronteiras do nosso Brasil. Também necessitamos
de um número igual de novos adotantes financeiros.

Se você está lendo esta carta, é porque nos adota e somos gratos a Deus por sua vida e
esforço, que o leva a participar do nosso sustento. Tomo a liberdade de deixar um desafio com o
irmão: durante este período de campanha missionária, gostaria que compartilhasse com outro
irmão de sua igreja sobre a adoção missionária. Conte sobre sua experiência em nos adotar através
do PAM. Como seria bom se o irmão conseguisse mais três novos adotantes pois isso nos
ajudaria muito.

Mais uma vez quero agradecer por sua participação em nosso ministério. Tenho certeza
de que Deus tem muitas bênçãos reservadas para o irmão.

Um grande abraço, cheio de gratidão, e que Deus os abençoe.”

Pr. Paulo e Teresa Pagaciov.

Deuteronômio 23:1-25:19
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

Lucas 10:13-37
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

Salmo 75:1-10
Salmo 76:1-12
Salmo 77:1-20
Salmo 78:1-31
Salmo 78:32-55
Salmo 78:56-64
Salmo 78:65-72

Provérbios 12:12-14
Provérbios 12:15-16
Provérbios 12:17-18
Provérbios 12:19-20
Provérbios 12:21-23
Provérbios 12:24
Provérbios 12:25

Paulo Lôbo e Nelson.
Karina Mondianne.
Euza.
Não haverá
classe.
Fernanda, Madalena, Luciana.
Edson e Ivone.
André, Daniel e Ricardo.
Eduardo A. e Carol A.
Paulo J. e Franquisnei.
Tânia S. e Moacir S.
Sebastião, Elias Vital
e Marcelo Medeiros.



ORDEM DOS CULTOS
Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão Pelo Culto
Prelúdio Instrumental

Canto Congregacional “Ide e Pregai”
Ministério das Comunicações É notícia na PIBS
Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Poesia Lindinalva Rodrigues Alves
Momento Missionário
Tema: “Leve Esperança”
Divisa: Mateus 12:21 - NVI

Hino Oficial “Leve Esperança” - Dedicação de Ofertas

Momento de Intercessão

Cantos Congregacionais “Abra os Olhos” e “Cantarei Teu Amor”
Oração
Texto Bíblico Marcos 8:22-23

Mensagem        “O Que Você Está Vendo?” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Seu Maravilhoso Olhar - 312 HCC”
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 “Graça de Deus - 291 HCC”
Momento de Intercessão

Dedicação de Dízimos e Ofertas “Preciosa Graça - 314 HCC”
Texto Bíblico Romanos 5:1-11

Mensagem        “Graça, Maravilhosa Graça” Pr. Washington Luiz da Silva

Canto Congregacional “Maravilhosa Graça - 193 HCC”

Oração de Gratidão
Poslúdio Instrumental

“Porque, se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que recebem da transbordante
suficiência da graça e da dádiva da justiça reinarão muito mais em vida por meio de um só,

Jesus Cristo.” (Romanos 5:17)

1. Agradecer a Deus porque se revelou a nós, pelo poder do evangelho.
2. Agradecer a Deus que pela sua justiça nos salvou.
3. Agradecer a Deus que sem distinção salva todo aquele que crer no poder do evangelho.

DIRIGENTE:

TODOS:

MULHERES:

TODOS:

HOMENS:

TODOS:

JUVENTUDE:

TODOS:

DIRIGENTE:

Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor
Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta
graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus.

E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações; sabendo que a
tribulação produz perseverança. E a perseverança, a aprovação, e a aprovação, a
esperança.

E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em
nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado.

Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequa-
do.

Porque dificilmente haverá quem morra por um justo; pois talvez alguém até
ouse morrer por quem faz o bem.

Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando
ainda éramos pecadores.

Assim, agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele
salvos da ira.

Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela
morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua
vida.

E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso
Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação.

“Que Deus se compadeça de nós e nos abençoe; e faça resplandecer seu rosto sobre nós, para
que se conheçam seu caminho na terra e sua salvação entre todas as nações.” (Salmo 67:1-2)

“Em seu nome as nações colocarão sua esperança”.

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)

1. Agradecer a Deus pela provisão financeira para JMM.
2. Agradecer pelos novos intercessores e voluntários.
3. Pedir que Deus esteja à frente de todo o trabalho realizado pela Junta esse ano.

“Então chegaram a Betsaida. E trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, pois,
tomou o cego pela mão, e o levou para fora da aldeia; e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as

mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa?”


