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REUNIÃO DO CPC: o Pr. Washington Luiz
convoca os membros do Conselho para a
reunião plenária dia 20/04, às 20h, no 3º piso.

CULTO ADM: os membros da PIBS são
convocados para a assembleia regular a ser
realizada no próximo domingo, dia 23/04, às
10h25.

CURSO DE LÍDERES PGM: você é o
nosso convidado para o curso de líderes de
pequenos grupos. Primeira turma, 12 aulas,
nas terças-feiras, das 16h às 17h30. Segunda
turma, quartas-feiras, das 21h às 22h30.
Procure a secretaria e escolha o horário de sua
preferência.

CONVITE: no dia 29/04, às 18h, será a
inauguração da nova sede da Igreja Batista
Geração Eleita, com a participação da
Orquestra da PIBS.

CLASSE ÚNICA: no dia 30/04, teremos a
EBD Classe Única, com a participação do Pr.
Antônio de Jesus. Participe!

Leitura Bíblica da Semana

Escala de Serviços
Neste Domingo, 16/04 No Próximo Domingo, 23/04 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 14h.

Embaixadores do Rei - às 14h.

¨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, 16 de abril de 2017.

B o l e t i m  D o m i n i c a l            Ano XXXV - Nº16

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)

Editorial

A Cruz

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

ANIVERSARIANTES:  16- Davi Teixeira
Mendes, José Carlos Pereira Nascimento. 17-
Ismeraldo Pereira de Souza, Débora Anselmo
Guedes; 18- Mariana de Abreu Rezende,
Norton Wellington Pinheiro da Silva; 19-
Dayse Lucy da Silva Alencar, Daniela Cristina
de Melo; Kallebe Monteiro Vieira; 20-
Roberto Bouças; Ana Maria Rita da Silva;
21- Irene Gomes de Sousa. Casamento: 20-
Flávia e Nelson.  Parabéns!

CANTINA: nesse domingo, a cantina da
PIBS será em prol da vinda do Quarteto
Celebração, que estará presente no Culto do
dia 28/05.

CANTATA “ELE VIVE”: hoje, no culto
da noite, o Coro Jovem apresentará a Cantata
“Ele Vive!”. Traga visitantes e particpe!

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 Valmi.
Rosiléia.
Louêdja.
Não haverá
classe.
Não haverá classe.
Edson e Ivone.
Ricardo, Josy e Henrique.
Sílvio e Magali.
Nelson dos Santos.
Nadir e Gléslia.
Izaque, Eduardo Alencar,
Clesson e Paulo José.

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

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

Paulo Lôbo e Clesson.
Oliene.
Robertina.
Gláucia e
Emanuel.
Larissa, Rosimeire e Gislaine.
Izaque e Norma.
Daniel, Mayara e Mikaela.
Jhonatas e Olinda.
Nelson dos Santos.
Dinah e Valmi.
Marcos Gomes, José Carlos,
Dájames e Antônio Cruz.

“Você que destrói o templo e o reedifica em três dias, salve-se!
Desça da cruz, se é Filho de Deus!”(Mateus 27:40)

               A cruz para algumas culturas era objeto de vergonha. É um dos símbolos humanos
mais antigos e é usada por diversas religiões. Em algumas culturas representa o sofrimento, dor
e angústia. No entanto, a cruz é associada aos cristãos no segundo século e a escolha da cruz
como símbolo do cristianismo foi algo extraordinário. Um dos teólogos mais importante do
nosso século sugere que o símbolo do cristianismo poderia ser “a manjedoura – simbolizando
a encarnação; a carpintaria – que comunica a dignidade do trabalho manual; ou a toalha –
símbolo do serviço humilde. No entanto esses símbolos foram ignorados em favor da cruz.”

                 Vamos encontrar vários versículos no Novo Testamento que narram o sofrimento de
Cristo na cruz, demonstrando o seu amor por nós. Cristo sofreu e morreu para nos levar a Deus
e perdoar os nossos pecados de uma vez por todas (Mc 8:31). Mas o que mais nos conforta e
nos trás alegria é saber que a cruz simboliza a nossa vitória. “O que parecia derrota do bem
frente ao mal foi antes a derrota do mal pelo bem. A vitória ali, o próprio Jesus estava
conquistando. A vítima era o vitorioso, e a cruz ainda é o trono de onde ele governa o mundo”
(John Stott).

                A poesia do hino “Inabalável” tem uma das mais belas mensagens sobre a cruz:

   A cruz ainda firme está; Aleluia! Aleluia!
   E para sempre ficará. Aleluia! Aleluia!
   Pois o inferno trabalhou,
   Satanás rancor mostrou,
   Mas ninguém a derribou!
   Aleluia pela cruz!

                A cruz para os cristãos simboliza a vitória, a conquista, o triunfo e a superação. “E,
tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando
sobre eles na cruz.” (Colossenses 2:15). Paulo descreve como os poderes do mal cercaram Jesus
e se concentraram ao seu redor na cruz. Cristo triunfou e venceu a morte!

   “Sim, eu amo a mensagem da cruz; suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também
minha cruz ‘té por uma coroa trocar.” (George Bennard, 1913)

Bom domingo!
MM Renan Guedes Hart



ORDEM DOS CULTOS
Manhã - 7h

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

Canto Congregacional “Aclame ao Senhor” e “Amor Maior”
Leitura Bíblica Mateus 28:1-10
Canto Congregacional “Ressurgiu - 101 CC”

Momento de Intercessão

Canto Congregacional “Rude Cruz - 132 HCC”
Recitativo Bíblico Mateus 8:34

Consagração de Dízimos e Ofertas “Cristo, Bom Mestre, Eis Meu Querer - 369 HCC”

Mensagem Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Inabalável - 197 CC”
Oração
Poslúdio Instrumental

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

Canto Congregacional “Vim Para Adorar-Te” e “Por Estas Razões”
Oração                                                                  Visitantes, Bens e Vidas

Mensagem         Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional “Porque Vivo Está - 137 HCC”

Oração
Poslúdio Instrumental

1- Cristo já ressuscitou, aleluia;
Sobre a morte triunfou, aleluia,
Tudo consumado está, aleluia;
Salvação de graça dá, aleluia!

2-Uma vez na cruz sofreu, aleluia
Uma vez por nós morreu, aleluia
Mas agora vivo está, aleluia,
E prá sempre reinará, aleluia!

3- Gratos hinos entoai, aleluia.
A Jesus, o grande Rei, aleluia.
Pois a morte quis baixar, aleluia,
Pecadores prá salvar, aleluia!

1. Agradecer a Deus pela vinda de Jesus Cristo ao mundo e pela salvação que nos ofereceu.
2. Pedir ao Pai misericórdia pelas pessoas que conhecem o evangelho e que não se decidiram por recebê-lo.
3. Glorificar a Deus pela oportunidade de celebrarmos a ressurreição de Cristo.

“E toda a cidade saiu ao encontro de Jesus; e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse daquela região.”

1- Cristo, bom Mestre, eis meu querer:
tua vontade sempre fazer.
Faze-me forte pra resistir
às duras provas que possam vir.

2- Cristo, bom Mestre, eis meu querer:
mais santidade na vida ter.
Faze-me puro, Cristo, Senhor,
mais dependente do teu favor.

3- Cristo, bom Mestre, eis meu querer:
minhas fraquezas todas vencer.
Faze-me pronto para lutar,
para a vitória sempre alcançar.

“Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, mesmo que morra, viverá.”
(João 11:25)

“E Jesus lhes declarou. Eu sou o pão da vida; quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê
em mim jamais terá sede.” (João 6:35)

Cantata de Páscoa -“Ele Vive”
Regência - Elaine Cristina Rodrigues

Músicas

1. Celebração
2. Ele Vive

3. Vou Erguer
4. Te Quero, Oh Deus

5. Ao Contemplar a Rude Cruz
6. Sempre Serei Teu

7. Tudo Tu És
8. A Minha Paz Vos Dou

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

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.

2- Que belo é um nenezinho,
e que prazer um filho dá!
Maior prazer é ter certeza
de um feliz futuro: Cristo vivo 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.



Manhã - 10h25min Noite - 19h
“Vim Para Adorar-Te”

“Por Estas Razões”

“Porque Vivo Está - 137 HCC”

“Aclame ao Senhor”

“Amor Maior”

“Rude Cruz - 132 HCC”

“Inabalável - 197 CC”

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.

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)

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.

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.

1- A cruz ainda firme está; aleluia! aleluia!
E para sempre ficará; aleluia! aleluia!
Pois o inferno trabalhou; Satanás rancor mostrou;
mas ninguém a derribou! aleluia! pela cruz!

Aleluia! Aleluia! Aleluia por Jesus!
Aleluia! Aleluia! Quem triunfa é só Jesus!
Aleluia! Aleluia! Aleluia por Jesus!
Aleluia! Aleluia! Quem triunfa é só Jesus!

2- É sempre vencedora a cruz; aleluia! aleluia!
Pois testifica de Jesus. aleluia! aleluia!
Sua graça ali brilhou, seu amor se nos mostrou,
plena paz se efetuou! aleluia pela cruz!

3- Ali rendeu o Salvador, aleluia! aleluia!
A vida pelo pecador, aleluia! aleluia!
Foi ali que triunfou, salvação nos outorgou,
sim, o céu nos conquistou! aleluia! pela cruz!

Eu nunca saberei o preço,
dos meus pecados lá na cruz.
Eu nunca saberei o preço,
dos meus pecados lá na cruz.

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

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

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

Por teu grande amor
Por tua vida em mim

Pelo teu perdão
Graça que é sem fim

Por tuas mãos que curam
Esperança aqui

Pelo dom da paz
Pela fé em ti

E por isso te louvo
E por isso te adoro

E por isso eu vivo para falar do teu amor

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

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.

2- Que belo é um nenezinho,
e que prazer um filho dá!
Maior prazer é ter certeza
de um feliz futuro: Cristo vivo 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.


