Informativo
ANIVERSARIANTES: 11 - Lídia Cristina
Monteiro Bulhões do Nascimento; 12 Marcelo Ribeiro Medeiros; Fabiano André
do Nascimento Santos; Ruth Gadêlha
Marques; 13 - Francisco José Motta de
Oliveira; Hudson Ferreira Teles; Isabel
Coelho Pereira Flor; Pablo Micael Carvalho
Guerra; 14 - André de Aguiar Oliveira; 15 Lázara Gonçalves da Costa; 17 Alessandro da Silva Correia; Francisca da
Silva Costa Ferreira; Maria Nazaré de Souza.
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 até quarta-feira (14/03).

REUNIÃO DO CPC E CULTO ADM.: O
Pr. WLS convoca os membros do conselho
para a reunião plenária dia 15/03, às 20h,
no 3° piso. No dia 18/03 será realizada a
Assembleia regular, às 10h25.
CAMPANHA DE MISSÕES: Encerra hoje
a Campanha de Missões Mundiais com o
recolhimento da Oferta, faça seu propósito
em seu coração e faça parte dessa Missão.
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!

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.

Leitura Bíblica da Semana
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

Números 19:1-20:29
Números 21:1-22:20
Números 22:21-23:30
Números 24:1-25:18
Números 26:1-51
Números 26:52-28:15
Números 28:16-29:40

Lucas 1:1:25
Lucas 1:26-56
Lucas 1:57-80
Lucas 2:1-35
Lucas 2:36-52
Lucas 3:1-22
Lucas 3:23-38

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

56:1-13
57:1-11
58:1-11
59:1-17
60:1-12
61:1-8
62:1-12

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

11:8
11:9-11
11:12-13
11:14
11:15
11:16-17
11:18-19

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

Neste domingo, 11/03

No Próximo Domingo, 18/03

Alessandro e Wellington
Rosiléia
Neuzanira
Ruth e Gabriela
Viviane, Adriana e Diná
Edson e Edijanira
Silvia, Josy e Henrique
Matheus Monteiro e Magali
Paulo José
Valmi
Ismeraldo e Marivam

Francisco e Valmi
Oliene
Letícia
Vanessa e Pedro Ramos
Márcia, Louedja e Vitória
Isaque André e Maria Alves
Ana Clara, André e Iron
Shaula e Maria Clara
Paulo Lôbo
Paulo José
Paulo Lôbo e Givanildo

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/Embaixadores do
Rei - às 14h.

EXPEDIENTE

• 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

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!

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)

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

Prova de Vida
O Governo Federal receoso de tomar mais calote na Previdência correu para
forçar os aposentados e pensionistas a provarem que estão vivos. É verdade, tem
muitos defuntos ganhando dinheiro grosso por aí, o GF mandou bem, em exigir que
fossem mostrar que estão vivos e que são eles mesmos. Bom seria que esse procedimento
fosse feito nas demais áreas do governo, para que ralos fossem fechados evitando que
apadrinhados ganhassem valores sem trabalhar.
Vamos olhar a “Prova de Vida” como algo urgente e necessário à vida da igreja.
É possível essa aplicação? Claro que sim! Sem vida crucificada e ressurreta ninguém
verá o Senhor. Nesse ponto, lamento saber que muitos crentes estão desviados,
alimentando pecados escondidos, distantes da igreja e ausentes da vida com Deus,
cheios de justiça própria.
Moody disse: “Deus não busca vasos de ouro e não pede vasos de prata, mas
precisa de vasos limpos” é a geração de crentes de cara limpa, sem poluição espiritual,
sem barro nas vestes, que Deus está procurando encontrar. Você não gostaria de ficar
limpo, de sentir o amor de Deus, por você, revelado numa vida altruísta, honrosa, santa
e irrepreensível?
Diante do Cordeiro de Deus todos comparecerão e ali ocorrerá o julgamento
final. Você sabe: “uns para a direita e outros para a esquerda. Uns para o céu outros por
inferno”. Ninguém vai para o céu porque é filho de crente ou porque é merecedor do
céu ou porque tem o seu nome arrolado na igreja ou qualquer outra razão.
O céu é um lugar para os que dão prova de vida!
Aqueles que estão vivos fisicamente deverão estar vivos espiritualmente para
viverem eternamente com Deus. O salário do pecado é a morte. Muitos arrolados na
igreja não dão prova de vida, estão mortos e destinados à eternidade sem Deus.
A prova de vida para viver a existência do Reino não se dá por aqueles que
dizem: “Senhor, Senhor”. Mas por “aqueles que fazem a vontade Deus” (Mt 7.31). Você
se lembra das virgens que foram convidadas à festa? Cinco delas perderam o tempo e
não deram prova de vida. E você está fazendo a vontade do Pai?
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva
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ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 09h
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo culto
Igreja em Ação
Recitativo Bíblico

Instrumental
Ministério de Comunicações
Atos 3.19

Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados,
e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor.

Canto Congregacional
Motivos de Oração

“Grande Deus” e “ Rei das Nações”

1. Ore por um quebrantamento e arrependimento nos corações;
2. Ore por vidas dispostas a viver a palavra de Deus;
3. Ore pelo retorno das famílias, em consagração, a Deus.

Consagração de dízimos e ofertas
1- Quero ser um vaso de bênção,
sim, um vaso escolhido por Deus,
para as novas levar aos perdidos,
boas novas que vêm lá dos céus.
Tudo consagro-te agora, Senhor;
vou proclamar a mensagem de amor.
Meu compromisso no teu serviço
é ser um vaso de bênção, Senhor.

“Quero ser um vaso de bênção (438 HCC)”
2- Quero ser um vaso de bênção.
Cada dia desejo fazer
todo aquele que vive culpado
o perdão de Jesus conhecer.
3- Para ser um vaso de bênção,
é preciso ser sempre leal,
é preciso ter fé e pureza,
que nos vêm do poder divinal.

Texto Bíblico

I Pedro 1.13-16

Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai
inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo; como filhos
obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em
vossa ignorância; mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também
santos em toda a vossa maneira de viver; porquanto está escrito: Sede santos,
porque eu sou Santo.

Mensagem
“Consagração”
Canto Congregacional

“Washington Luiz da Silva”
“Consagração”

Ao Rei dos reis consagro tudo o que sou.
De gratos louvores transborda o meu coração.
A minha vida eu entrego
nas tuas mãos, meu Senhor.
Pra te exaltar com todo o meu amor.
Eu te louvarei conforme a tua justiça
e cantarei louvores, pois tu és Altíssimo.

Toda terra celebra a Ti,
com cânticos de júbilo,
pois tu és o Deus criador.
Toda terra celebra a Ti,
com cânticos de júbilo,
pois tu és o Deus criador.

Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver.
Cantarei e contarei as tuas obras,
pois por tuas mãos foram criadas,
terra, céu e mar e todo ser que neles há.

A honra, a glória, a força
e o poder ao Rei Jesus
e o louvor ao Rei Jesus.

Oração
Poslúdio

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão
Prelúdio
Recitativo bíblico

Instrumental

Instrumental
“Filipenses 4.4”

Regozijai-vos sempre no Senhor; outra vez digo, regozijai-vos.

Canto Congregacional
“Eu alegre vou na Sua luz (323 HCC)”
Oração
Visitantes, Bens e Vidas
Igreja em ação
Ministério de Comunicações
Promoção JMM
Tema: “Eu sou Esperança às Nações”
Divisa: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por Mim.
(João 14.6)

Participação Musical
Momento de Oração

“Coro Feminino”

Participação Musical
Recitativo Bíblico

“Coro Feminino”
“João 16.22”

1. Ore por 1 milhão de intercessores, para os 25 milhões da Coréia do Norte, que
vivem o regime mais fechado do mundo. Ore pelos refugiados coreanos ;
2. Ore pela obra missionária dos batistas brasileiros através das JMM;
3. Ore para que a alegria do Senhor encontre lugar no coração humano.

Assim também vós agora estais tristes; mas eu vos verei de novo, e o
vosso coração se alegrará, e ninguém tirará a vossa alegria.

Canto Congregacional
“Grande Deus”, “Seja adorado” e “Só em Jesus”
Consagração de Dízimos e Ofertas
Oração pelo culto infantil (Crianças de 4 a 7 anos)
Leitura Bíblica
“Deutoronômio 12.12”
“E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, e vossos filhos, e vossas filhas, e
os vossos servos, e as vossas servas, e o levita que está dentro das vossas portas...”

Mensagem
“É a alegria apenas uma palavra? ”
Canto Congregacional
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!

Washington Luiz da Silva
“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!

Alegrar-me-ei, alegrar-me-ei, alegrar-me, alegrar-me, alegrar-me-ei. (2x)
no Senhor.

Oração
Poslúdio

Instrumental

Noite - 19h

Manhã - 9h
“Grande Deus”
Em Tua presença quero estar
Completo quero me entregar
Dar graças e cantar
Dar graças e cantar
Pois Tu, Senhor, és nosso Criador
Nas Tuas mãos estão a terra e o mar
O universo se ajoelha e louva
Teu nome exaltado é

“Eu alegre vou na Sua luz (323 HCC)”

No esplendor da Tua santidade
É onde eu preciso Te adorar
Ó Rei dos reis, grande Deus!
Jesus eu quero Te aclamar
Com alegria Te louvar
Enquanto eu viver
Enquanto eu viver

“Rei das Nações”
1- Grandes são as tuas obras,
Senhor todo poderoso;
Justos e verdadeiros são
os teus caminhos.

2- Todas as nações virão
e adorarão diante de Ti,
pois os teus atos de justiça
se fizeram manifestos.

Oh! Rei da nações, quem não temerá?
Quem não glorificará teu nome?
Oh! Rei das nações, quem não te louvará?
Pois só teu nome é santo.

“Quero ser um vaso de bênção (438 HCC)”
1- Quero ser um vaso de bênção,
sim, um vaso escolhido por Deus,
para as novas levar aos perdidos,
boas novas que vêm lá dos céus.
Tudo consagro-te agora, Senhor;
vou proclamar a mensagem de amor.
Meu compromisso no teu serviço
é ser um vaso de bênção, Senhor.

2- Quero ser um vaso de bênção.
Cada dia desejo fazer
todo aquele que vive culpado
o perdão de Jesus conhecer.
3- Para ser um vaso de bênção,
é preciso ser sempre leal,
é preciso ter fé e pureza,
que nos vêm do poder divinal.

“Consagração”
Ao Rei dos reis consagro tudo o que sou.
De gratos louvores transborda o meu coração.
A minha vida eu entrego
nas tuas mãos, meu Senhor.
Pra te exaltar com todo o meu amor.
Eu te louvarei conforme a tua justiça
e cantarei louvores, pois tu és Altíssimo.
Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver.
Cantarei e contarei as tuas obras,
pois por tuas mãos foram criadas,
terra, céu e mar e todo ser que neles há.

Toda terra celebra a Ti,
com cânticos de júbilo,
pois tu és o Deus criador.
Toda terra celebra a Ti,
com cânticos de júbilo,
pois tu és o Deus criador.

A honra, a glória, a força
e o poder ao Rei Jesus
e o louvor ao Rei Jesus.

1- Perdido andei, na escuridão,
2- No caso de escurecer
mas Cristo me encontrou
de nuvens todo o céu,
e com a luz do seu amor
Jesus, bendito Salvador,
as trevas dissipou.
é luz que rasga o véu.
4E face a face então verei
3- Andando estou na luz de Deus,
Jesus, o Salvador,
que doce comunhão!
o qual a sua vida deu
Prossigo sempre com vigor,
por mim, um pecador.
deixando o mundo vão.
Eu alegre vou na sua luz,
pois Jesus agora me conduz.
Desde que me achou da morte me livrou.
Ando sempre alegre, Cristo me salvou.

“Grande Deus”

Em Tua presença quero estar
Completo quero me entregar
Dar graças e cantar
Dar graças e cantar
Pois Tu, Senhor, és nosso Criador
Nas Tuas mãos estão a terra e o mar
O universo se ajoelha e louva
Teu nome exaltado é

No esplendor da Tua santidade
É onde eu preciso Te adorar
Ó Rei dos reis, grande Deus!
Jesus eu quero Te aclamar
Com alegria Te louvar
Enquanto eu viver
Enquanto eu viver

“Seja Adorado”
Sua face é como um leão.
Seus olhos como chama de fogo.
Seus pés reluzentes.
Suas mãos poderosas.
Bendito é o Cordeiro de Deus. (bis)

Seja adorado Aquele que está entre nós.
Adorado no Seu santo monte.
Seja adorado o Cristo, o Filho de Deus.
Para sempre e sempre amém,
pelos séculos dos séculos amém.
Santo é o Senhor. (bis)
Aleluia.

“Só em Jesus”
Só em Jesus encontro paz
É minha luz, o meu cantar
A minha força n'Ele está
Na tempestade tenho paz
Que grande amor, que grande paz
O meu temor embora vai
Meu Redentor é tudo em mim
Firme no amor de Deus estou
Só em Jesus que veio a nós
Como cordeiro se entregar
Mostrou amor e retidão
Morrendo por amor a nós
Na rude cruz onde morreu
Jesus cumpriu o amor de Deus
E lá levou o meu pecar
Posso em Cristo livre estar

A morte eu nao temo mais
É o poder de Deus em mim
O meu viver, o meu morrer
Está no comando do meu Deus
Ninguém vai mais me separar
Das suas mãos, do seu cuidar
Virá levar-nos ao seu lar
Só em Jesus firmado estou
Só em Jesus encontro paz
É minha luz, o meu cantar
A minha força n'Ele está
Na tempestade tenho paz
Que grande amor, que grande paz
O meu temor embora vai
Meu Redentor é tudo em mim
Firme no amor de Deus estou
Só em Jesus estou

