Informativo
ANIVERSARIANTES: 22- Julio Cavalcante
Freitas; 23- Adélia de Almeida Lima Feliciano;
24- Maria Clara Monteiro Vieira; Geovanna do
Nascimento Silva; 25- Eduardo Silva Alencar;
Pr. Eli Alves da Silva; 26- Kércia Guimarães
Silva; 27- Jane Farias Chagas Ferreira; Geovany
do Nascimento Silva. Parabéns!
CONGRESSO DE FAMÍLIA: Vem aí o
Congresso de Família da PIBS, “Família, uma
expressão do Reino de Deus”. Ocorrerá nos dias
24,25 e 26/05. Contaremos com a participação
do Preletor Pr. Marcelo França. Participe e traga
convidados!
CORO KIDS: Atenção você menino e menina
de 4 a 11 anos. Venha louvar ao Senhor com a
gente. Nosso coro infantil ensaia todos os
sábados de 10 às 11 horas. Você não pode ficar
de fora. Traga teus amigos, vizinhos e primos.

CONVOCAÇÃO: O Pastor Washington Luiz
da Silva, convoca a igreja para a Assembleia
regular

e

reabertura

da Assembleia

Extraordinária, dia 28/04/2019, às 10h20, com
tempo previsto de até 40 minutos. Demais
informações serão publicadas em Edital.
MUSICAL DE PÁSCOA: Convidamos toda a
Igreja, bem como seus amigos e parentes, para o
culto de hoje, às 19h00, quando o “Grande Coro
da PIBS” apresentará a Cantata de Páscoa:
“Conhecido pelos cravos”. Divulguem e tragam
os seus.

Email do Min. de Comunicações: comunicacoes@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.
CNPJ DA PIBS: 00.318.790/0001-58

Leitura Bíblica da Semana
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

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 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
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

Escala de Serviços
Neste domingo, 21/04
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 8:
¨Culto Infantil 1 a 3:
¨Diáconos:
¨Projeção/Transm.:
¨Introdução:
¨Recepção:
¨Segurança:

Ana Cláudia e Luciene
Oliene
Dinalva
Patrícia e Iron
Jucilene, Zuleide e Gabi
Queomides e Ivone Naves
Vanessa, Henrique e Valdivino
Valmi e Silvio
Dináh
Ismeraldo e Marivam

No Próximo Domingo, 28/04
Alessandro e Bruno
Rosiléia
Débora Nascimento
Vanessa e Pedro
Fernanda, Alessandra e Norma
Deraldo e Raimunda
Lucas T. Mikaella e Ricardo
Bruno e Helma/Nadir e Diná
Welida
Paulo Lôbo e Givanildo

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

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.
1° e 3° SÁBADO - Alta Tensão - Adolescentes
ÚLTIMO SÁBADO - Estúdio 7 - Jovens
SÁBADOS - Mensageiras/Embaixadores do
Rei - às 9h.

EXPEDIENTE

• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (8h às 12h e de 14h às 18h)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
Site: www.pibsobradinho.org.br
Email: pibsobradinho@gmail.com

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!
ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - ABRIL - 2019
68% Realizado

0%

01 a 14/04

100 %
do orçado

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:(61) 3591-6960/3387-0351/3487-4222
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br

Conhecido pelos cravos
O que poderia ser um nítido contraste do que um objeto da ira de Deus
sentado com seu Filho em uma posição de glória? Essa questão está relacionada ao
ser humano, que por natureza era objeto da ira de Deus, porque estava mergulhado
na iniquidade, em oposição ao senhorio divino, com consequências desastrosas:
morto espiritualmente e sujeito à eternidade sem Deus.
A notícia arrebatadora foi também escrita por Paulo, quando disse: “Deus,
sendo rico em misericórdia, juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar
nos lugares celestiais” (Ef 2.1-9). Deus nos fez saber dessa notícia, ainda em vida
terrena, para que pudéssemos mudar a direção do nosso destino (céu ou inferno)
Nós mudamos a direção do nosso destino na eternidade quando estamos vivos.
A construção dessa realidade, a eternidade com Deus, passou pelas mãos
de Jesus, quando transpassadas pelos doloridos cravos, que o prenderam à cruz. É
confortante saber que embora sendo objetos da ira divina, porque estávamos
maculados pelo pecado, Ele nos aceitou, ainda que não fôssemos merecedores
dessa graça, mas o fez com base no seu amor e justiça perfeitos, revelados no Cristo
da cruz.
Essa é a boa notícia. Essa é a verdade do Evangelho. Os filhos da ira de
Deus, donos de uma dívida a ser paga, “porque o salário do pecado é a morte”,
ganham um novo juízo. Uma vez que não tinham elementos suficientes para
satisfazerem a Deus e pagarem a dívida; Jesus entra em cena e realiza a obra da
redenção. Aqueles que eram inimigos e objetos da ira, agora passam para a condição
de filhos e herdeiros com Jesus.
Por que conhecido pelos cravos? Porque a morte de Jesus foi o
acontecimento que mudou a história humana. A Bíblia a descreve de forma clara e
precisa: “Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras”; e diz mais:
“Pois também Cristo morreu uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos,
para conduzir-vos a Deus”. Jesus Cristo tomou a natureza humana e teve uma morte
terrível em nosso lugar, sofrendo o que deveríamos ter sofrido, para pagar a pena
pelos nossos pecados. Essa é a resposta para os cravos.
De seu pastor e amigo,
Washington Luiz da Silva

Boletim Dominical N° 16
Sobradinho-DF, 21 de abril de 2019.

Manhã - 07h
Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo Culto
Igreja em Ação
Prelúdio
Recitativo Bíblico

ORDEM DOS CULTOS
Instrumental

Ministério de Comunicações
Mateus 1.21 e João 1.12

“..Porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados . Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes
o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber: aos que creem no seu nome.”

Canto Congregacional
Motivos de Oração

“Vim para adorar-te” e “Maravilhosa Graça”

1. Agradeça a Deus por Jesus nos proporcionar a redenção dos nossos pecados;
2. Ore pelo empenho de cuidarmos com alegria da nossa comunhão e identificação com Cristo;
3. Clame ao Senhor por determinação para permanecermos fieis até a volta de Jesus, pela
segunda vez.

Consagração de Dízimos e Ofertas

“O Poder do Sangue (89 CC)”

1- Do teu pecado te queres livrar?
Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Almejas tu do maligno escapar?
Seu sangue tem este poder.

2- Queres com tua vaidade acabar?
Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Vícios, paixões, queres tu dominar?
Seu sangue tem este poder.
3- Teu coração queres purificar?
4- Queres entrar no serviço real?
Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Todas as manchas te pode tirar;
Queres também ser um servo leal?
Seu sangue tem este poder.
Terás no seu sangue o poder.
Há poder, sim, força sem igual,
Só no sangue de Jesus;
Há poder, sim, prova-o, pecador,
Oh, aceita o dom de Jesus!

Oração de Gratidão
Leitura Bíblica
I Coríntios 11.23-26
Mensagem “Pilares da Nova Aliança” Pr. Washington Luiz da Silva
Celebração da Ceia
Canto Congregacional
“Porque vivo está (137 HCC)”
1- Deus enviou Jesus, seu Filho,
2- Que belo é um nenezinho,
e seu amor perdão nos dá.
e que prazer um filho dá!
Na cruz morreu por meus pecados
Maior prazer é ter certeza
mas ressurgiu e vivo com o Pai está.
de um feliz futuro: Cristo vivo está.
3- Um dia irei passar o rio,
Vencer a morte sem temor.
Morrer para mim será vitória:
Verei a glória de Jesus meu Salvador.

Oração
Poslúdio

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.

Instrumental

Noite - 19h

Processional
Saudações e Boas Vindas
Oração de Intercessão pelo Culto
Prelúdio
Recitativo Bíblico

Instrumental

Tiago 1.17

“toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das Luzes, em quem não há
mudança nem sombra de variação”

Canto Congregacional

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.

“Quebrantado”

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.

Oração
Visitante, Bens e Vidas
Igreja em Ação
Ministério de Comunicações
Dedicação de Dízimos e Ofertas “Cristo já ressuscitou (135 HCC)”
Oração
Oração pelo Culto Infantil ( Crianças de 4 a 8 anos)
Musical de Páscoa
“Conhecido pelos cravos”
Coro da PIBS
Texto Bíblico
João 20.24-29
PASTOR:

Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus.
Diziam-lhe, pois, ou outros discípulos: Vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu:
Se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão
no seu lado, de maneira nenhuma crerei.

CORO PIBS: Oito dias depois estavam os discípulos outra vez ali reunidos, e Tomé com eles.
Chegou Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja
convosco.
TODOS:

Depois disse Tomé: Chega aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos; chega a tua mão, e
coloque-a no meu lado, e não mais sejas incrédulo, mas crente.

CORO PIBS:Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu, e Deus meu! Disse-lhe Jesus: Porque me viste,
creste? Bem-aventurados os que não viram e creram.

Mensagem
“Conhecido pelos cravos”
Participação Musical
Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
Coro da PIBS
Instrumental

Manhã - 10h25min
“Vim para adorar-te”
Luz do mundo vieste a terra,
Pra que eu pudesse te ver.
Tua beleza me leva a adorar-te,
quero contigo viver.

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

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

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

Noite - 19h

“Quebrantado”

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.

“Maravilhosa Graça”
Quem me liberta do meu pecado?
O Seu amor é maravilhoso
O Rei da glória, Ele é o Rei dos reis!

Quem transforma a minha vida?
E faz dos órfãos, filhos e filhas?
O Rei da glória, Ele é o Rei dos reis!

Abala a terra com sua voz.
Maravilhados, o adoramos.

Quem governa sobre as nações?
E como o sol brilha em majestade?

O Rei da glória, Ele é o Rei dos reis!

O Rei da glória, Ele é o Rei dos reis!

Maravilhosa graça,
O verdadeiro amor!
Tomou o meu lugar
E suportou minha cruz
Ele entregou sua vida
Pra que eu fosse livre
Oh! Jesus, eu canto pelo que fez por
mim!
Oooo ooo ooooo

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.

(REFRÃO)
Digno é o cordeiro de Deus!
Digno é o cordeiro que a morte venceu!
(3x)
Digno é o cordeiro de Deus!
Digno, digno, digno é

“Cristo já ressuscitou (135 HCC)”

(REFRÃO)

“O Poder do Sangue (89 CC)”
1- Do teu pecado te queres livrar?
Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Almejas tu do maligno escapar?
Seu sangue tem este poder.

2- Queres com tua vaidade acabar?
Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Vícios, paixões, queres tu dominar?
Seu sangue tem este poder.
3- Teu coração queres purificar?
4- Queres entrar no serviço real?
Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Todas as manchas te pode tirar;
Queres também ser um servo leal?
Seu sangue tem este poder.
Terás no seu sangue o poder.
Há poder, sim, força sem igual,
Só no sangue de Jesus;
Há poder, sim, prova-o, pecador,
Oh, aceita o dom de Jesus!

“Porque vivo está (137 HCC)”

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 para 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!

