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Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 13/11 No Próximo Domingo, 20/11 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:
¨Projeção/Transm.:
¨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, 13 de novembro de 2016.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXV - Nº46

Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222

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

Pastoral

Aprenda a viver uma vida ressurreta

14-Segunda
15-Terça
16-Quarta
17-Quinta
18-Sexta
19-Sábado
20-Domingo

CULTO DE ORAÇÃO: nessa quarta, dia
16/11, teremos o último estudo do livro
“Pastoreados por Paulo”. Participe desse
momento de gratidão a Deus por todo o
aprendizado que tivemos durante o ano com
o estudo desse livro.

ÁGAPE DE NATAL: o Ministério da
Comunhão informa que o Ágape de Natal
acontecerá no dia 17/12. Procurar as irmãs
Nadir e Danielle para saber o que sua família
deverá trazer.

PROJETO GABU: faça parte do Projeto
Gabu e abençoe vidas em Guiné-Bissau. “Cada
um contribua de acordo com o que decidiu no
coração; não com tristeza nem por
constrangimento, pois Deus ama a quem
contribui com alegria”. (II Coríntios 9:7)

ANIVERSARIANTES: 14- Raphaelle
Grizelide Santana de Oliveira e Silva; 13-
Neuzanira da Silva e Israel Batista; 15- Felipe
Machado Soares; 17- Rosana Pessoa Silva
Medeiros; 18- Eunice Nascimento Gomes,
Ester Naves de Oliveira; 19- Beatriz Alves de
Souza, Queomides Souza Santos;  Parabéns!

DIA DO DIÁCONO BATISTA: hoje,
segundo domingo de novembro, comemoramos
o Dia do Diácono Batista. Parabéns!

REUNIÃO CPC: o Pr. Washington Luiz
convoca os membros do Conselho para a
reunião plenária dia 18/11, às 20h, no 3º piso.

CULTO ADM: os membros da PIBS são
convocados para a assembleia regular a ser
realizada no próximo domingo, dia 20/11, às
10h25.

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!

Francisco e Wellington.
Rosiléia.
Robertina.
Tânia F. e
Alessandra.
Rosângela, Ivanira e Sarah.
Valdivino e Maria Alves.
Norton, Ricardo e Valdivino.
Dinah e Eduardo.
Paulo Lôbo.
Maria Clara e Anna Júlia.
Alessandro, Elisaldo e
Marivam.

Ezequiel 27:1-28:26
Ezequiel 29:1-30:26
Ezequiel 31:1-32:32
Ezequiel 33:1-34:31
Ezequiel 35:1-36:38
Ezequiel 37:1-38:23
Ezequiel 39:1-40:27

Hebreus 11:17-31
Hebreus 11:32-12:13
Hebreus 12:14-29
Hebreus 13:1-25
Tiago 1:1-18
Tiago 1:19-2:17
Tiago 2:18-3:18

Salmo 111:1-10
Salmo 112:1-10
Salmo 113:1-114:8
Salmo 115:1-18
Salmo 116:1-19
Salmo 117:1-2
Salmo 118:1-18

Provérbios 27:15-16
Provérbios 27:17
Provérbios 27:18-20
Provérbios 27:21-22
Provérbios 27:23-27
Provérbios 28:1
Provérbios 28:2

“Porque, se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também
o seremos na semelhança da sua ressurreição” (Rm 6:5)

Viver uma vida ressurreta é uma resposta à aceitação do estilo de vida requerido
pela lei da cruz. “A nossa velha natureza foi crucificada com ele [...] se já morremos com
Cristo, cremos que com ele viveremos”.

A ressurreição produz uma nova vida, faz do cristão alguém capaz de renunciar
a tudo e tomar a sua cruz. Permite ao cristão participar da comunhão dos seus sofrimentos.
Dá ao cristão resiliência para ser conformado com a morte.

Se não fosse a ressurreição de Cristo: não teríamos poder para dizermos não ao
mundo; não teríamos forças para negar a nós mesmos; não encontraríamos graça para
desistir do futuro planejado por nós, pelo futuro planejado por Deus.

Foi pela ressurreição que: recebemos a garantida da libertação dos pecados;
vencemos os pecados habituais; os ardis do malignos; o inimigo foi vencido e será
cravado na sua condenação final.

Por essa ressurreição: servimos ao Senhor; trabalhamos para ele; visualizamos
a grande comissão como nossa meta; tememos agir na obra, com intromissão da nossa
vontade. Por essa ressurreição, com persistência rejeitamos a inclinação carnal e
alcançamos uma nova natureza. Pois o nosso corpo ressuscitou com Cristo.

Não agimos por nós mesmos, mas por uma vida ressurreta. O estilo de vida, os
diálogos, os relacionamentos, os negócios precisam levar as marcas da ressurreição.
Paulo disse: “trago no meu corpo as marcas de Cristo”. Paulo não apenas conhecia a
vida da ressurreição, ele a experimentou na sua própria natureza pecaminosa, ele levou
em seu corpo as marcas da ressurreição e tomou para si, a sua cruz. “Mas longe esteja
de mim, gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo”.

Aquele que é ressurreto não vive de especulação humana, mas do poder da
Palavra inspirada na Bíblia: “nenhuma palavra proferida por Deus é impossível” (Lc
1.37). Portanto, termino dizendo: Aprender a viver uma vida ressurreta. Viva a inabalada
certeza da justificação; viva a intercessão de um Salvador vivo; viva a vitória sobre a
morte. Viva uma vida vencedora.

De seu pastor amigo
Washington Luiz da Silva

Alex e Valmi.
Oliene.
Neuzanira.
Tânia N. e
Alice.
Amanda, Rosana e Viviane.
Adalberto e Catarina Naves.
André, Larissa e Josy.
Guilherme e Welida.
Nelson dos Santos.
Sebastião e Shaula.
Deraldo, Elias, Givanildo e José
Carlos.



ORDEM DOS CULTOS
Processional                                                                              Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental

Canto Congregacional “Cristo Já Ressussitou - 135 HCC”
Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas
Recitativo Bíblico Lucas 1:37
Momento de Intercessão

Canto Congregacional “Somente a um Deus Assim”, “Tu Somente És Deus” e “Nosso Deus é Soberano”
Oração pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Leitura Bíblica Romanos 6:5-14

Mensagem   “Aprenda a Viver uma Vida Ressurreta” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Eterno Amor”

Oração de Gratidão
Poslúdio Instrumental

Noite - 19hManhã
Processional                                                                             Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão Pelo Culto
Igreja em Ação Ministério de Comunicação
Prelúdio Instrumental

Canto Congregacional “Santo é o Senhor” e “Quebrantado”
Recitativo Bíblico Hb 5:8, Fp 2:8, Is 53:7, Fp 3:10

Momento de Intercessão

Dedicação de Dízimos e Ofertas “Glória ao Redentor - 188 HCC”

Oração
Texto Bíblico Gálatas 2:20 e Lucas 9:23

Mensagem  “Aprenda a viver uma vida crucificada” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional  “Quero Estar ao Pé da Cruz - 395 HCC”
Oração
Poslúdio Instrumental

“Que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que
devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e

fazendo-se semelhante aos homens.” (Filipenses 2:6-7)

“Embora sendo Filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Assim, na forma
de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi

primido e afligido, mas não abriu a boca; como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como
a ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Para conhecer Cristo, e o

poder da sua ressurreição, e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na
sua morte.”

1. Pedir ao Senhor o desejo de viver uma vida ressurreta.
2. Pedir ao Senhor que nos ajude a aceitar a cruz que Cristo ordenou.
3. Pedir ao Senhor compreensão espiritual para vivermos por Cristo.

3. Cristo deseja te perdoar.
Vem, hoje mesmo, sem demorar
e bem feliz poderás cantar:
"Glória ao Redentor!"

1. Junto da cruz do meu Salvador,
vi demonstrado o mais puro amor.
Eu me rendi ao meu bom Senhor.
Glória ao Redentor!

Glória ao Redentor!
Glória ao Redentor!
Só Jesus Cristo é meu Salvador.
Glória ao Redentor!

2. Pelo milagre  da salvação,
posso  com  Cristo  ter comunhão.
É grande a paz do meu coração.
Glória ao Redentor!

“Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo
agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Jesus dizia
a todos: Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me.”

“Mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o
mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo.” (Gálatas 6:14)

1. Suplicar ao Senhor vida ressurreta para dizer não aos propósitos mundanos.
2. Pedir a Senhor graça de Deus para vencermos pecados habituais presentes em nós.
3. Pedir ao Senhor que nos dê a graça de agirmos por uma vida ressurreta.

“Porque para Deus nada é impossível.”

“Porque, se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na
semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos isto: a nossa velha natureza humana foi

crucificada com ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos
mais ao pecado. Pois quem está morto foi justificado do pecado. Se já morremos com Cristo,

cremos que também viveremos com ele, sabendo que, tendo sido ressuscitado dentre os
mortos, Cristo já não morre mais; a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto a ter
morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas; mas, quanto a viver, vive para Deus.

Assim, também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus.
Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos.

Tampouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos do mal; mas
apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos, e apresentai os membros do vosso
corpo a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois

não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça.”

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



Manhã - 10h25min
“Santo é o Senhor”

“Quebrantado”

“Glória ao Redentor - 188 HCC”

“Quero Estar ao Pé da Cruz - 395 HCC”

Noite - 19h
“Cristo Já Ressucitou - 135 HCC”

“Somente a um Deus Assim”

“Tu Somente És Deus”

“Nosso Deus é Soberano”

“Eterno Amor”

Santo é o Senhor
Deus Poderoso
Tua glória enche a Terra.

A Ti erguemos as mãos
nos prostramos em adoração.
Te louvamos, Rei e Senhor
Jesus, excelso Tu és.

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.

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.

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

3. Cristo deseja te perdoar.
Vem, hoje mesmo, sem demorar
e bem feliz poderás cantar:
"Glória ao Redentor!"

1. Junto da cruz do meu Salvador,
vi demonstrado o mais puro amor.
Eu me rendi ao meu bom Senhor.
Glória ao Redentor!

Glória ao Redentor!
Glória ao Redentor!
Só Jesus Cristo é meu Salvador.
Glória ao Redentor!

2. Pelo milagre  da salvação,
posso  com  Cristo  ter comunhão.
É grande a paz do meu coração.
Glória ao Redentor!

1- Quero estar ao pé da cruz,
de onde rica fonte
corre franca, salutar,
do Calvário monte.

Sim, na cruz, sim, na cruz
sempre me glorio
e descanso encontrarei
salvo, além do rio.

2- A tremer ao pé da cruz,
graça eterna achou-me;
matutina estrela ali
raios seus mandou-me.

3- Sempre a cruz, Jesus, meu Deus,
queiras recordar-me;
dela à sombra, Salvador,
queiras abrigar-me.

4- Confiante, junto à cruz,
sem temor vigio,
pois à praia santa irei,
salvo, além do rio.

1- Cristo já ressuscitou,
Aleluia!
sobre a morte triunfou.
Aleluia!
Tudo consumado está;
Aleluia!
salvação de graça dá.
Aleluia!

2- Gratos hinos entoai;
Aleluia!
ao Senhor Jesus honrai,
Aleluia!
pois à morte quis baixar,
Aleluia!
pecadores pra salvar.
Aleluia!

3- Uma vez na cruz sofreu;
Aleluia!
uma vez por nós morreu,
Aleluia!
mas agora vivo está,
Aleluia!
e pra sempre reinará.
Aleluia!

Eu jamais me curvarei,
nem louvor darei a homem.
para rei ou reino algum,
jamais darei meu coração ou cantarei.

O desejo do coração,
a lealdade e a devoção,
vão servir aquEle
que morreu naquela cruz.

Somente a um Deus assim
eu dirijo meu louvor,
e toda a minha fé.
Ao único Rei dos reis
meus joelhos dobrarei.
Tudo lhe darei. (2x)

Ao Deus criador,
Jesus que me salva,
Redime e restaura,
revive e renova...
Somente a um Deus assim
darei meu louvor

Tu não és um Deus criado
Por nossas mãos
Nem um Deus que é dependente
De um homem mortal
Nada que possamos dar-Te
É tão bom para Ti
Tu és Deus
E serás pra sempre assim

Tu somente és Deus
Eterno Senhor
O Teu trono é o céu
Tu somente és Deus
Hoje aqui
Sendo meus dias bons
Ou se forem maus
Tu comigo estás

Só o Teu poder é eterno
Ninguém detém
Ao Teu nome seja a glória
Honra e poder
Tudo o que podemos dar-Te
És digno de receber
Tu és Deus
E serás pra sempre assim

Nosso Deus é soberano. Ele reina desde a fundação do mundo. (bis)

A Terra era sem forma e vazia e o Espirito do nosso Deus
Se movia sobre a face das águas.

Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas e da terra seca
Foi Ele quem criou o universo, que criou a natureza e formou o homem.

Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza glória a Deus.

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

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


