Informativo
ANIVERSARIANTES: 12- Lucas Teixeira
Mendes. 13- Elaine Cristina R. de Oliveira;14Pr. Aldo Gléria Cavalcante; 15- Maria Ivanira
de Menezes; 16- Davi Teixeira Mendes, José
Carlos Pereira Nascimento. Parabéns!

VIAGEM: neste fim de semana o Pr.
Washington Luiz, juntamente com alguns
irmãos, foram à cidade de São Carlos/SP para o
casamento dos jovens Jefferson e Jéssica. Ele
retornará à Brasília hoje pela manhã a fim de
estar conosco no culto da noite. Oremos por
seu retorno.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

MINISTÉRIO DIACONAL: tem sua

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

reunião marcada para hoje, às 18h, na PIBS.

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 DE ORAÇÃO: participe dos
cultos de oração nas quartas-feiras e

Boletim Dominical
acompanhe a série de mensagens sobre o
livro “Pastoreados por Paulo”.

A Luta

Romanos 7:19,20

REUNIÃO DO CPC: todos os membros do
conselho são convocados para a reunião
plenária sexta-feira dia 15/04, às 20h, no 3º
piso.

ESPAÇO VIDA E ARTE: abrimos nova
turma de trombone. Matricule-se pelo

CULTO ADMINISTRATIVO: ocorrerá no
próximo domingo, dia 17/04, às 10h25.

nosso site www.espacovidaearte.com

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
11-Segunda
12-Terça
13-Quarta
14-Quinta
15-Sexta
16-Sábado
17-Domingo

Dt. 34:1 - Josué 2:24
Josué 3:1-4:24
Josué 5:1-7:15
Josué 7:16-9:2
Josué 9:3-10:43
Josué 11:1-12:24
Josué 13:1-14:15

Lucas 13:22-14:6
Lucas 14:7-35
Lucas 15:1-32
Lucas 16:1-18
Lucas 16:19-17:10
Lucas 17:11-37
Lucas 18:1-17

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

79:1-13
80:1-19
81:1-16
82:1-8
83:1-18
84:1-12
85:1-13

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

12:26
12:27-28
13:1
13:2-3
13:4
13:5-6
13:7-8

Escala de Serviços
Neste Domingo, 10/04
¨Assessoria Culto:
Paulo Lôbo e Nelson.
¨Assessoria EBD:
Karina Mondianne.
¨Berçário 1:
Euza.
¨Culto Infantil 4 a 7: Não haverá
classe.
¨Culto Infantil 1 a 3: Amanda, Rosana, Gislaine.
¨Diáconos:
Edson e Ivone.
¨Informática:
André, Daniel e Ricardo.
¨Introdução:
Eduardo A. e Carol A.
¨Motoristas:
Paulo J. e Franquisnei.
¨Recepção:
Tânia S. e Moacir S.
¨Segurança:
Sebastião, Elias Vital
e Marcelo Medeiros.
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No Próximo Domingo, 17/04
Sinval Lima e Alex Pinheiro.
Oliene.
Robertina.
Não haverá
classe.
Fernanda, Madalena, Luciana.
Isaque André e Norma.
Larissa, Jozy e Valdivino.
Betânya e Sebastião.
Paulo J. e Franquisnei.
Nadir V. e Maria Clara.
Isaque André, Eduardo
Alencar, Clesson e Paulo José.

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 - ABRIL DE 2016

Você já usou esta passagem para justificar algum pecado cometido por você? Já utilizou
estes versos para se auto-desculpar e diminuir seu sentimento de culpa diante de uma falha
cometida? Ao olhar para estes versos somos tentados a usá-los como desculpas para nossas
falhas e pecados.
Entretanto, ao escrever essa passagem o apóstolo Paulo não tinha intenção de se
desculpar e justificar os pecados cometidos por ele. Paulo não escreveu para diminuir suas
responsabilidades quanto à luta contra o pecado. Ele desejava apenas indicar a fonte do nosso
comportamento pecaminoso e não justificar o pecado. É o reconhecimento da proporção em que
o pecado, habitando no cristão, ocupa o domínio sobre sua vida.
Dessa forma, é necessário compreender que estes versículos não visam uma desculpa,
mas uma apresentação da luta que é travada no coração daqueles que são filhos de Deus. Se estes
versos não podem ser usados como desculpa para o pecado, que lições podemos extrair deles?
Por termos uma natureza perversa e corrompida, herdada de Adão, há uma luta sendo
travada constantemente pelo governo dos nossos corações. Nossos desejos pecaminosos querem
assumir o controle de nossas vidas. Todavia, este centro e controle deve ser entregue e governado
somente por Deus. Hoje, quem está governando sua vida? Deus ou o pecado?
Mesmo tendo uma natureza pecaminosa é nosso dever nos engajarmos na luta contra
o pecado. Veja o que Deus disse a Caim em Genesis 4:7: “Se você fizer o bem, não será aceito?
Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta; ele deseja conquistá-lo, mas você deve
dominá-lo”. É nosso deve lutar contra o pecado. Você tem lutado firmemente contra o pecado?
Por fim, lutamos por uma vitória já conquistada por nós na cruz. Paulo diz em
1Coríntios 15:57: “Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus
Cristo”. Precisamos compreender essa verdade, que a vitória contra o pecado não está em nós
mesmos, mas nossa vitória está em confiarmos em Jesus e depositarmos nossa esperança em sua
maravilhosa graça. Você tem confiado e descansado na maravilhosa graça de Jesus?
Pr. Aldo Gléria Cavalcante
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Sobradinho, 10 de abril 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

“Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será
revelada em nós.” (Romanos 8:18)

Cantos Congregacionais

“Quebrantado” e “Maior é o Que Está em Nós”

Momento de Intercessão
1. Pedir ao Senhor alegria por termos sido libertos da condenação do pecado.
2. Pedir ao Senhor convicção de que temos a possibilidade real de vivermos na unção do Espírito
Santo.
3. Pedir ao Senhor determinação para cumprirmos a nossa tarefa de cuidar das pessoas salvas e
não salvas.

Dedicação de Dízimos e Ofertas

“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!

Texto Bíblico
Mensagem

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!

Romanos 8:1-18
“A Cruz Manda Lembrança”

Canto Congregacional

Sinval Bezerra de Lima
“Rude Cruz - 132 HCC”

1- Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu,
revelando vergonha e pavor.
mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz,
dando a vida por mim, pecador.

Instrumental

Canto Congregacional

“Amigo de Deus”

Não existe nada melhor, do que ser amigo de Deus.
Caminhar seguro na luz, desfrutar do Seu amor.
Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão.
E assim perceber, a grandeza do poder, de Jesus meu Bom Pastor.
Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão
e assim perceber a grandeza do poder
de Jesus meu bom Pastor.

Ministério das Comunicações
Oração
Participação Musical
Momento de Intercessão

É notícia na PIBS
Visitantes, Bens e Vidas
Coro Jovem

1. Pedir ao Senhor que nos ajude a guardar o nosso coração das investidas do mal.
2. Pedir ao Senhor que opere sobre nós, quando em nossas lutas diárias, para que tenhamos
atitudes santas e irrepreensíveis.
3. Pedir ao Senhor que nos quebrante, ao ponto de reconhecermos que o peso do nosso pecado,
inflama a nossa alma e adoece o corpo de Cristo.

Cantos Congregacionais
Oração
Texto Bíblico
Mensagem
Canto Congregacional

Instrumental

Instrumental

“Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei
do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte.” (Romanos 8:1-2)

“Alegrar-me-ei”, “Eu Te Agradeço” e “Graças Senhor”
Mateus 7:7-25

Participação Musical

Sim, eu amo a mensagem da cruz;
suas bênçãos eu vou proclamar.
Levarei eu também minha cruz
'té por uma coroa trocar.
2- Lá da glória dos céus o Cordeiro de Deus
ao Calvário humilhante baixou;
e essa cruz tem pra mim atrativos sem fim
porque nela ele me resgatou.
3- Eu, aqui, com Jesus a vergonha da cruz
quero sempre levar e sofrer.
Ele vem me buscar e com ele no lar
sua glória pra sempre vou ter.

Oração de Gratidão
Poslúdio

Noite - 19h

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão Pelo Culto
Prelúdio

Poderoso, nunca falhará
maravilhoso Deus!
Mais que buscamos,
mais que pedimos,
grandes coisas faz!

Ressurgiu, e a morte venceu
nosso Deus é poderoso.
Em seu nome vamos vencer
nosso Deus é poderoso.

Oração de Gratidão
Poslúdio

Coro Jovem
“A Luta”

Pr. Aldo Gléria Cavalcante
“Nosso Deus é Poderoso”
Deus conosco, sempre perto está
dando a solução.
Mais que sabemos,
mais que esperamos,
grandes coisas faz.

Deus conosco, nos conduzirá
Jamais nos deixará. (2x)
Deus por nós, quer nos abraçar
Ele nunca falhará. (2x)

Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h

“Quebrantado”
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.

“Amigo de Deus”

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.

Não existe nada melhor, do que ser amigo de Deus.
Caminhar seguro na luz, desfrutar do Seu amor.
Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão.
E assim perceber, a grandeza do poder, de Jesus meu Bom Pastor.

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

Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão
e assim perceber a grandeza do poder
de Jesus meu bom Pastor.

“Maior é o Que Está em Nós”
Tudo o que Jesus conquistou na cruz
é direito nosso, é nossa herança.

Toda vida todo poder,
tudo o que Deus tem para dar.
Abrimos nossas vidas pra receber,
Nada mais nos resistirá.

Todas as bênçãos de Deus pra nós,
tomamos posse, é nossa herança.
Maior é o que está em nós
Do que o que está no mundo. (2x)

“Alegrar-me-ei”
Alegrar-me-ei, alegrar-me-ei, alegrar-me, alegrar-me, alegrar-me-ei. (2x)
no Senhor.
Pois tem me dado razão pra viver. Viver é Cristo e o morrer é lucro.
É o privilégio de amar e servir, mesmo que isto envolva dor e sofrimento.
Alegrar-me-ei!
Pois tem me dado razão pra entender que Ele me ampara em qualquer momento.
Sua Palavra me faz compreender que em meio às provas provo o seu sustento.
Alegrar-me-ei!

“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!

“Rude Cruz - 132 HCC”

“Eu Te Agradeço”
Eu te agradeço, Deus por se lembrar de mim
e pelo seu favor e o que me faz crescer;
Eu vivo pela fé e não vacilo;
Eu não paro, eu não desisto,
eu sou de Deus, eu sou de Cristo.
Você mudou a minha história
e fez o que ninguém podia imaginar.
Você acreditou e isso é tudo
só vivo pra você não sou do mundo,não.
A honra, a glória, a força, o louvor a Deus
e o levantar das minhas mãos
é pra dizer que te pertenço, Deus.

1- Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu,
revelando vergonha e pavor.
mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz,
dando a vida por mim, pecador.

Eu te agradeço, Deus que no deserto
não me deixou morrer e nem desanimar
e como aquela mãe, que não desiste
você não se esqueceu, você insiste...

Sim, eu amo a mensagem da cruz;
suas bênçãos eu vou proclamar.
Levarei eu também minha cruz
'té por uma coroa trocar.

“Graças Senhor”

2- Lá da glória dos céus o Cordeiro de Deus
ao Calvário humilhante baixou;
e essa cruz tem pra mim atrativos sem fim
porque nela ele me resgatou.
3- Eu, aqui, com Jesus a vergonha da cruz
quero sempre levar e sofrer.
Ele vem me buscar, e com ele no lar
sua glória pra sempre vou ter.

Aqui diante de Ti,
eu tenho tanto pra te agradecer.
Graças dou. Graças dou.
O que me deste, Senhor,
por tantas bênçãos que eu não posso ver.
Graças dou. Graças dou.
Com meu coração
e o meu louvor,
com as mãos aos céus,
Louvo-te, Senhor.

Graças dou, sempre a Ti eu graças dou,
graças dou.

Tens feito tanto por mim,
da escuridão tua luz me tirou.
Graças dou. Graças dou.
Por teu Amor e perdão,
por meus pecados levados na cruz.
Graças dou. Graças dou.

