Informativo
ANIVERSARIANTES: 17- Ismeraldo
Pereira de Souza, Débora Anselmo Guedes;
18- Mariana de Abreu Rezende, Norton
Wellington Pinheiro da Silva; 19- Dayse Lucy
da Silva Alencar, Kallebe Monteiro Vieira; 20Roberto Bouças; 23- Adélia de Almeida Lima
Feliciano, Davi Nascimento de Medeiros; 24Maria Clara Monteiro Vieira; Jefferson Farias
Ferreira; 25- Eduardo Silva Aguiar, Pr. Eli Alves
da Silva; 26- Kércia Guimarães Queiroz.
Parabéns!

NOTÍCIA: o menino Isaque Kauan, de 7
anos, filho do Pr. Luciano Alves está em
tratamento no hospital Sarah Kubitscheck, em
razão de um tumor ósseo no fêmur. Já deu
início ao segundo ciclo quimioterápico.
Inicialmente está prevista a realização de três
ciclos e cirurgia para a retirada do tumor.
Oremos por sua recuperação e pela família
nesse momento delicado.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

PEDIDO DE ORAÇÃO: continuemos

dia 15/04, ocorreu o falecimento do irmão
Aldamas Lima. Oremos pela família
enlutada.

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 23/04
teremos o nosso Altar às 20h, aqui na PIBS.
Nesta ocasião, teremos a oportunidade de
ouvir o testemunho e as músicas do cantor
Ícaro Dias. Divulgue, traga visitantes e
participe!

ESPAÇO VIDA E ARTE: abrimos nova
turma de trombone. Matricule-se pelo
nosso site www.espacovidaearte.com

Leitura Bíblica da Semana
Josué 15:1-63
Josué 16:1-18:28
Josué 19:1-20:9
Josué 21:1-22:20
Josué 22:21-23:16
Josué 24:1-33
Juízes 1:1-2:9

Lucas 18:18-43
Lucas 19:1-27
Lucas 19:28-48
Lucas 20:1-26
Lucas 20:27-47
Lucas 21:1-28
Lucas 21:29-22:13

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

86:1-17
87:1-7
88:1-18
89:1-13
89:14-37
89:38-52
90:1-91:16

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

13:9-10
13:11
13:12-14
13:15-16
13:17-19
13:20-23
13:24-25

Escala de Serviços
Neste Domingo, 17/04
¨Assessoria Culto: Sinval Lima e Alex Pinheiro.
¨Assessoria EBD:
Oliene.
¨Berçário 1:
Robertina.
¨Culto Infantil 4 a 7: Não haverá
classe.
¨Culto Infantil 1 a 3: Fernanda, Madalena, Luciana.
¨Diáconos:
Isaque André e Norma.
¨Informática:
Larissa, Jozy e Valdivino.
¨Introdução:
Sílvio e Elias Monteiro.
¨Motoristas:
Paulo J. e Franquisnei.
¨Recepção:
Valmir e Sebastião C.
¨Segurança:
Isaque André, Eduardo
Alencar, Clesson e Paulo José.

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

FALECIMENTO: na última sexta-feira,

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!
18-Segunda
19-Terça
20-Quarta
21-Quinta
22-Sexta
23-Sábado
24-Domingo

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

intercedendo pela vida da irmã Silvânia que
ainda encontra-se na UTI e carece das
orações de todos os irmãos.

No Próximo Domingo, 24/04
Francisco M. e Peterson.
Edina Gadelha.
Neuzanira.
Não haverá
classe.
Larissa, Amanda, Rosângela.
Joaquim e Evenita.
Mayara, Camylla e Daniel.
Carol Ednara e Maria Clara.
Paulo J. e Franquisnei.
Nadir V. e Olinda.
Marcos Gomes, Hudson Teles
e Ricardo Valverde.

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.
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Dezessete de Abril
O dia dezessete de abril é o dia “D” na história do Brasil. Tudo convergiu para essa data,
para que a Câmara dos Deputados viesse se reunir para votar um dos processos mais polêmicos
do País: o impeachment da presidente do Brasil. Tem sido uma batalha social, econômica, moral,
política, espiritual em torno desse processo. Tudo nasceu com decisões econômicas erradas e mal
sucedidas, além da lesão praticada contra o bem público.
Pelo sim ou pelo não, acredito que o governo pós-impeachment não terá sustentabilidade
para governar e no caso da sucessão, o novo governo, embora legal, previsto por lei, eleito na
chapa, não terá legitimidade moral, assim como, todos que estão na cadeia de sucessão dessa
possibilidade. Porque foram maculados por erros semelhantes. Portanto, estamos numa crise
sem precedentes e quem continuará perdendo em todas as áreas é a nação que precisa ter Deus
como Senhor.
Compreendo que a legitimidade de substituição de qualquer governo é o voto popular.
Poderíamos sim, sermos convocados para outra eleição majoritária, o que traria mais tranquilidade
ao país. Os prós e contra se enfrentam, também, com jargões ameaçadores: “não vai ter golpe, vai
ter luta”. Que leitura nós podemos fazer dessa frase? O que dizer do outro lado que ensina como
usar pistolas a laser?
Diante deste cenário está a igreja evangélica. Nós, o povo chamado por Deus para ser
sal e luz num tempo tão conflituoso como esse, precisamos exercer a nossa fé; tornarmos
conhecidos os nossos valores que indicam sermos um povo da verdade, ordeiros, pacificadores,
homens e mulheres de paz.
Por isso, nessa arena, teremos ganhadores e perdedores, de um lado ou de outro será
inevitável o embate. Poderemos ver um campo de batalha que não cessará com a decisão do
processo. Mas, será o inicio de um grande levante social, de um retorno aos movimentos do
passado, agora, com mais sofisticação.
Conclamo os amados irmãos à oração pelo Brasil. Pelas nossas autoridades, pela
presidente do País, que também é de carne e osso, com sentimentos e pensamentos. Oremos pelo
governo de Deus sobre a nossa nação. É urgente, é agora! Cumpramos o nosso papel!
De seu pastor e amigo,
Washington Luiz da Silva.

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - ABRIL DE 2016
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Sobradinho, 17 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

“SENHOR, eu ouvi a tua fama e temi! Ó SENHOR, aviva a tua obra no decorrer dos anos;
faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos; na tua ira, lembra-te da misericórdia.”
(Habacuque 3:2)

Cantos Congregacionais

“É Teu Povo” e “Ele é Exaltado”

Recitativo Bíblico
Habacuque 3:17-19
Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras; ainda que o produto
TODOS:
da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento; ainda que o rebanho seja
exterminado do estábulo e não haja gado nos currais.

O SENHOR Deus é a minha força! Ele fará os meus pés como os da corça e me fará
andar sobre os meus lugares altos.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração

“Sou Feliz Com Jesus - 329 HCC”

Canto Congregacional
“Digno És de Glória”
Oração
Visitantes, Bens e Vidas
Participação Musical
Coro de Adolescentes
Leitura Bíblica
Romanos 1:18; 12:1-2
DIRIGENTE: Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens
que detêm a verdade em injustiça.

HOMENS:

Rogo-vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos
como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.

TODOS:

E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa
mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus.

Momento de Intercessão

Cantos Congregacionais
Oração
Participação Musical

ORDEM DO DIA
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.

“Eu Te Louvarei”, “Ao Que é Digno” e “Tu És Soberano”

Texto Bíblico

Naiara Farias
Romanos 1:15

“De modo que, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós que
estais em Roma.”

“Pai, Faz-Nos Um - 564 HCC”
1- Pai, faz-nos um,
Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba
que enviaste Jesus.
Pai, faz-nos um.

Mensagem
“A Nova do Evangelho”
Canto Congregacional

Pr. Washington Luiz da Silva
“As Novas do Evangelho - 299 HCC”

1- As novas do evangelho vêm as trevas já banir;
boas novas de alegria para quem com fé ouvir.
Assim Deus tanto amou ao perdido pecador
que enviou seu filho amado para ser o Salvador.
2- As novas do evangelho anunciam vida e paz;
só Jesus aos pecadores salvação perene traz.
É tempo de aceitar, confiemos no Senhor
tão bondoso e poderoso, que perdoa o pecador.
3- As novas do evangelho levam todos a saber
que há fartura para aquele que na boa nova crer.
Jesus é o pão do céu, alimenta o pecador
e sustenta a sua vida na presença do Senhor.

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

4. Leitura e aprovação da Ata.
Oração de Gratidão
Poslúdio

É notícia na PIBS
Instrumental

1. Agradecer a Deus pela salvação por meio de Jesus Cristo.
2. Suplicar a Deus pela salvação daqueles que não tiveram ainda um encontro com Cristo.
3. Pedir a Deus que leve o Brasil a escolhê-lo como Senhor.

EXPEDIENTE

Canto Congregacional

Instrumental

“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.” (Romanos 5:10)

MULHERES: Mesmo assim, eu me alegrarei no SENHOR, exultarei no Deus da minha salvação.
TODOS:

Noite - 19h

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão Pelo Culto
Ministério das Comunicações
Prelúdio

Instrumental

Oração de Gratidão
Poslúdio

Instrumental

Manhã - 10h25min

Noite - 19h

“É Teu Povo”

“Digno És de Glória”

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!

“Ele é Exaltado”
Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu, eu louvarei.
Ele é exaltado, pra sempre exaltado seu nome louvarei.
Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar, terra e céu glorifiquem seu santo nome.
Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu ( aleluia)

“Sou Feliz Com Jesus - 329 HCC”
1- Se paz a mais doce eu puder desfrutar,
se dor a mais forte sofrer,
oh, seja o que for, tu me fazes saber
que feliz com Jesus sempre sou!

bis

{

Digno és de Glória e louvores
Levantamos nossas mãos
Te adoramos oh! Senhor

Porque grande és Tu
Maravilhas fazes Tu
Não há outro igual a Ti não, não há
Não há outro igual a Ti,
Senhor.

“Eu Te Louvarei”
És Tu única razão da minha adoração ó, Jesus!
és Tu única esperança que anelo ter ó, Jesus!
Confiei em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado.
hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei.
Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus.
Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei.
Eu te louvarei, te glorificarei, Eu te louvarei, meu bom Jesus.

“Ao Que é Digno”
Ao que é digno de receber a glória,
ao que é digno de receber o louvor.
Ao que é digno de receber a glória,
ao que é digno de receber o louvor.

Levantemos nossas mãos e adoremos,
A Jesus, Cordeiro de Glória.
Exaltemos sua incomparável majestade,
ao que vive pra sempre,
ao grande Eu Sou. A Jesus!

“Tu És Soberano”

Sou feliz com Jesus!
Sou feliz com Jesus, meu Senhor.

Tu és soberano sobre a terra,
Sobre os céus Tu és Senhor, absoluto.
Tudo o que existe e acontece,
Tu o sabes muito bem, Tu és tremendo!

2- Embora me assalte o cruel Satanás,
e ataque com vis tentações,
oh, certo eu estou, apesar de aflições,
que feliz eu serei com Jesus!
3- Meu triste pecado, por meu Salvador,
foi pago de um modo total.
Valeu-me o Senhor, oh, que amor sem igual!
Sou feliz! Graças dou a Jesus!
4- A vinda eu anseio do meu Salvador.
Ao céu ele vai me levar;
em breve eu irei para sempre morar
com os salvos por Cristo Jesus.

“Pai, Faz-Nos Um - 564 HCC”

E apesar dessa glória, que tens,
Tu te importas comigo também,
E este amor tão grande eleva-me,
Amarra-me a Ti, Tu és tremendo.

“As Novas do Evangelho - 299 HCC”
1- As novas do evangelho vêm as trevas já banir;
boas novas de alegria para quem com fé ouvir.
Assim Deus tanto amou ao perdido pecador
que enviou seu filho amado para ser o Salvador.

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

2- As novas do evangelho anunciam vida e paz;
só Jesus aos pecadores salvação perene traz.
É tempo de aceitar, confiemos no Senhor
tão bondoso e poderoso, que perdoa o pecador.

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

3- As novas do evangelho levam todos a saber
que há fartura para aquele que na boa nova crer.
Jesus é o pão do céu, alimenta o pecador
e sustenta a sua vida na presença do Senhor.

