
Boletim Dominical N° 13
Sobradinho, 1° de abril de 2018.

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)

Escala de Serviços

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - MARÇO - 2018

0 %
100 %

do orçado

¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil  4 a 7:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Motoristas:
¨Recepção:
¨Segurança:

Informativo

Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

ANIVERSARIANTES: 03 - Elisa de Sousa
Barbosa Alves; Heidy Lima Santos; 05 -
Antônio Marcelino da Costa; Pr.
Washington Luiz da Silva; 07 -  Déa
Berenice de Oliveira Pagy; Edna de Oliveira
Luciano; Franquisnei Lopes da Costa;
Luzia Farias Ferreira. Parabéns!

PASTOREANDO O CORAÇÃO DA
CRIANÇA: Você, pai que vai participar das
aulas faça sua reserva. Você pode adquirir
o livro por R$ 35,00. Podendo deixar na
secretaria da Igreja.

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/Embaixadores do
Rei - às 14h.

• Audiências:  a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)

Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
E-mail: pibsobradinho@gmail.com
Site: www.pibsobradinho.org.br

BAZAR MISSIONÁRIO PIBS:  Se você
tem roupas, calçados, acessórios,
utensílios domésticos, brinquedos, que
não usa mais e está em bom estado de
conservação, colabore com o bazar
missionário fazendo doações, que podem
ser deixadas na secretaria da igreja. Favor
identificar que é para o bazar.
Participe!

ENCONTRO COM OS PAIS: No dia 13 de
abril, sexta-feira, às 20 horas, teremos o
encontro dos pais para a palestra
pastoreando o coração da criança. Venha
e participe!

01 a 31/03

Neste domingo, 01/04 No Próximo Domingo, 08/04

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 13:1-2

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

O Domingo da Ressurreição
Existem coisas que são impossíveis de serem esquecidas! A Bíblia diz para

trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Isso é lindo! O fato trazer coisas boas
à lembrança gera prazer, alegria, confiança além de propulsar às ações determinantes.
Eu tenho lembranças do Pr. Waldemiro Tymchak e quando me reporto a ele me vem à
memória fatos que fortificam a minha esperança.

Alguns anos atrás, ele fez uma abordagem sobre o domingo da ressurreição. O
modo singelo, meigo e envolvente no falar conduziu a mim e aquele auditório numa
completa alegria e muita emoção, quando mentalmente fomos reconstruindo o cenário
do túmulo de Jesus e os acontecimentos daquela manhã de domingo que amanheceu
com uma grande notícia ao redor do sepulcro: Jesus não está mais aqui, porque
ressuscitou!

Aquele domingo foi diferente de todos aqueles ocorridos antes e depois de
Jesus. Aquele inesquecível domingo, comemorado ao longo da história foi o dia do
recomeço de uma nova etapa para a vida humana. Foi o dia do ponto final da velha
dispensação, evidenciada na rasgadura do véu, no templo, quando Jesus expirou.

O domingo da ressurreição reafirmou o fim dos sacrifícios didáticos que
apontavam para a cruz. O sábado deixou de ter seu sentido e o sentido histórico daquele
domingo marcou a consumação da redenção como obra de Deus no mundo. Dali para
frente ocorre fatos notáveis evidenciando o primeiro dia da semana como o “Dia do
Senhor”.

O que me prende ao relato do marcante acontecimento no domingo da
ressurreição é a certeza de que Jesus ressuscitado gera também em nós um desejo de
mudança. Se nos associamos àqueles desencorajados, frustrados, amargurados; se
nos associamos aos indiferentes ao processo da seleção de Jesus; se nos associamos
aos marcados pela frieza espiritual e por um testemunho tão empobrecido de valores,
agora, já não queremos ser mais assim.

Queremos ser como Jesus, transformados pela ressurreição! Aquele dia provou
que o Salvador vivo não permaneceu sob o poder da morte, porque Jesus ressuscitou.
Como Jesus ressuscitou dentre os mortos, assim também andemos nós em novidade de
vida.

De seu pastor e amigo
 Washington Luiz da Silva

Leitura Bíblica da Semana

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.

CNPJ DA PIBS: 00.318.790/0001-58

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!

Rosiléia
Robertina
Gláucia e Emanuel
Vitória, Louedja e Jucilene
Queomides e Norma Maria

Emanuel e Matheus Monteiro
Nelson dos Santos
Nadir
Queomides e Dájames

Oliene
Débora Nascimento
Não Haverá
Fernanda , Mada e Dani
Adalberto e Eufrosina

Paulo José e Jhonatas
Queomides S. Santos
Olinda Machado
Ariovaldo e Israel

93%  realizado



Processional Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio Instrumental
Recitativo Bíblico I João 3.16

Canto Congregacional “Toda natureza (54 HCC)”

Oração Visitantes, Bens e Vidas
Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Canto Congregacional “Amor Maior” e “Poder do Teu amor”

“Poder do Teu amor”

Oração pelo Musical de Páscoa
Musical de Páscoa  “Deus o mundo amou”
Reflexão            Pr. Washington Luiz da Silva
Participação Musical Coro PIBS
Oração
Poslúdio Instrumental

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19hManhã - 09h

Processional                      Instrumental
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação Ministério de Comunicações
Prelúdio
Recitativo Bíblico Jó 19.25

 Canto Congregacional “Vim para adorar-te” e “Eu te louvarei, meu bom Jesus”
Participação Musical “Coro PIBS”
Leitura Bíblica Lucas 24.1-12
Momento de Oração

Consagração de Dízimos e Ofertas “Cristo já ressuscitou (135 HCC)”

Texto Bíblico Isaías 53.4-7
Mensagem                “O preço da Cruz” Pr. Washington Luiz da Silva
Celebração da Ceia do Senhor
Canto Congregacional “Porque vivo está (137 HCC)”

Oração
Poslúdio Instrumental

“Pois eu sei que o meu redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra.” “Nisto conhecemos o amor; que Cristo deu a sua vida por nós”

1. Agradecer pela vinda do Senhor Jesus Cristo para a redenção humana;
2. Ore para que o poder do Evangelho seja a mensagem para hoje;
3. Peça ao Senhor que a mensagem da ressurreição seja a razão da nossa vitória
    sobre o pecado.

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!

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.

Toda a natureza me fala do meu Deus;
árvores e frutos são todos seus.
O céu, o mar, as flores
e as noites de luar,
sempre que os contemplo, paro pra pensar.

Quem sou eu, ó Pai,
pra merecer tamanho amor?
Sim, tenho a resposta:
Eu nada sou, Senhor, eu nada sou.
Mas teu amor me transformou,
tornou-me um novo ser.
Quero estar contigo e no céu viver.

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)

Senhor, eis-me aqui,
vem transformar meu ser,
no fluir da graça que encontrei em Ti.
Senhor, descobri
que as fraquezas que há em mim
podem ser vencidas no poder do Teu amor.

Junto  a Ti, Teu amor me envolve. Atrai-me para ao Teu lado estar.
Espero em Ti e subo como águia, nas asas do Espírito contigo voarei,

no poder do Teu amor.

Face a face quero ver-te, meu Senhor
e conhecer o Amor que habita em mim.
Vem renovar minha mente em Teu querer,
meus dias viverei no poder do Teu amor.



Noite - 19h
“Toda a natureza (54 HCC)”

“Amor Maior”

“Poder do Teu amor”

Manhã - 9h
“Vim para adorar-te”

“Eu te louvarei, meu bom Jesus”

“Cristo já ressuscitou (135 HCC)”

“Porque vivo está (137 HCC)”

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.

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.

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!

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.

Senhor, eis-me aqui,
vem transformar meu ser,
no fluir da graça que encontrei em Ti.
Senhor, descobri
que as fraquezas que há em mim
podem ser vencidas no poder do Teu amor.

Junto a Ti, Teu amor me envolve. Atrai-me para ao Teu lado estar.
Espero em Ti e subo como águia, nas asas do Espírito contigo voarei,

no poder do Teu amor.

Face a face quero ver-te, meu Senhor
e conhecer o Amor que habita em mim.
Vem renovar minha mente em Teu querer,
meus dias viverei no poder do Teu amor.

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)

Toda a natureza me fala do meu Deus;
árvores e frutos são todos seus.
O céu, o mar, as flores
e as noites de luar,
sempre que os contemplo, paro pra pensar.

Quem sou eu, ó Pai,
pra merecer tamanho amor?
Sim, tenho a resposta:
Eu nada sou, Senhor, eu nada sou.
Mas teu amor me transformou,
tornou-me um novo ser.
Quero estar contigo e no céu viver.


