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Primeira Igreja Batista
em Centenário

QUAL É A VERDADE SOBRE A PÁSCOA?
Êxodo 12:1-14 A Partir deste episodio foi inaugurado a Festa da
Páscoa, ordem do próprio Deus a Moises e a todo o povo de Israel. Festa
que relembrava a libertação do povo de Israel do Egito.
A cada ano percebo que a festa da páscoa tem sido comemorada de
forma no mínimo estranha a sua origem e ao propósito para o qual ela foi
ordenada por Deus, vejamos o que Deus nos ordenou.
A Páscoa teve a sua origem por volta do ano 1.200 a.C, quando
Moisés guiado por Deus liderou os hebreus numa emocionante fuga ou
êxodo do Egito rumo à terra prometida por Deus. A palavra “páscoa”
vem do original hebraico “pesach” que significa literalmente “passar
sobre”, referindo-se ao anjo da morte que ao ver o sangue do cordeiro nas
portas das casas dos israelitas, passava sobre ela, isto é, não a atingia.
Hoje a páscoa foi completamente mudada, não apenas em seus
elementos, mas no seu verdadeiro sentido e propósito para o qual foi
instituída. Precisamos lembrar, ensinar e restaurar a verdade sobre a
páscoa!
I – FALAR SOBRE O COELHO OU ENSINAR SOBRE O CORDEIRO? –
V.5-6
A Páscoa hoje apresenta um coelho que põe ovos e esses ovos são
de chocolates deliciosos. Isso é uma grande mentira e essa mentira tem
sido contada as nossas crianças ano após ano e vai se perpetuando.
O coelho nunca fez parte da história da páscoa, ainda que seja um
animal meigo, dócil, bonito e que se reproduz com muita rapidez, mas não
tem nada a ver com a páscoa e muito menos com um cordeiro.
A bíblia nos fala de um cordeiro imolado durante a páscoa e ainda
enfatiza que esse cordeiro seria sem defeito. O sangue desse cordeiro,
aspergido sobre as casas, livraria o povo da morte. Você sabe quem é esse
Cordeiro sem defeito? - Jesus! Vamos tirar o coelho e colocar o Cordeiro
de Deus em nossa páscoa, em nosso lar e principalmente em nossa vida!
II- O QUE COMEMORAMOS O SOCIAL OU ESPIRITUAL? – V.11-13
A festa da páscoa foi transformada num evento social com direito a
grandes comemorações, banquetes e todo tipo de prazer carnal conforme
o desejo de cada um. O comércio utiliza a páscoa para aumentar as suas
vendas, visando naturalmente o dinheiro.
Deus instituiu a páscoa como uma festa espiritual por estatuto
perpétuo para que o povo jamais esquecesse do seu livramento da
escravidão egípcia. O povo foi resgatado, liberto e salvo por Deus das
mãos do Faraó, saindo da escravidão para a liberdade e da morte para a
vida.
Amada igreja vamos aproveitar a Páscoa, para falar de Jesus, o
Cordeiro da Páscoa e dizer que Ele liberta, restaura e salva o homem
pecador! Vamos acabar com essa mentira sobre a páscoa? Vamos falar a
verdade sobre a páscoa e resgatar o sentido dessa festa instituída por Deus
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CULTO DA MANHÃ - 8h
Dirigente: Tupiara Vieira

CULTO DA NOITE - 18:30h
Dirigente: Hélio Silva Filho

√ Processional..................................Instrumental
√ Saudação e Boas–vindas
√ Oração
√ Prelúdio....................................... Equipe PIBC

√ Processional....................................Instrumental
√ Saudação e boas-vindas
√ Oração laudatória
√ Prelúdio..........................................Equipe PIBC

CULTO DA PÁSCOA
√Recitativo bíblico em Gálatas 6.14
“Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser
na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo”
√Cânticos (2) ....................................Equipe PIBC
√Oração de adoração e louvor

Celebremos a Cristo, a nossa Páscoa
√ Recitativo bíblico
“...Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado
por nós.1 Coríntios 5:7b
√ Oração de gratidão pelo sacrifício de Cristo na
cruz
√ Cântico (1).....................................Equipe PIBC
√ Momento de Dedicação de Dízimos e Ofertas
e gratidão pela vida dos aniversariantes....Solo
√ Reflexão............................Pr. Joelson da Costa

Adoremos o Cristo Vivo

√ Leitor —A Prisão (Mateus 26. 47-50)
√ Mensagem musical...............................Cely Luiz

√ Leitor — Açoitado sem piedade (Marcos
15.16-20)
√ Coro Perfeito Louvor
√
√ Oração gratulatória

√ Leitor– Crucificado com malfeitores
(Lucas 23. 33, 44-46)

√ Recitativo bíblico

√ Participação do Departamento de Arte e Cultura

√ Hino 136 do HCC “Adoro o Cristo Vivo”
√ Celebração da Ceia do Senhor
√ Oração

√Cântico “Celebrai a Cristo”
√ Mensagem ........................Pr. Joelson da Costa
√ Consagração e oração
√ A Igreja em Ação
√ Poslúdio .........................................Equipe PIBC

“Ainda um pouco, e o mundo não me verá
mais, mas vós me vereis; porque eu
√ Leitor - A Vitória (Marcos 16.1-6)
vivo, e vós vivereis”. João 14:19

Abertura do 2º Trimestre da EBD
√Lição 1: Deus Existe?...Rosane da Costa
√ A Igreja em Ação
√ Oração final
√ Poslúdio.........................................Instrumental
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PIBC EM AÇÃO
MULHER CRISTÃ EM AÇÃO
Próxima semana: Semana em Foco

CENSOPEF



Cursos gratuitos pelo INTEB:
Informática Básica
Cabeleireiro ( Corte e Escova)

12/04 (domingo) - Abertura no culto da
manhã
13/04 (segunda-feira) - Visita aos lares
16 horas
14/04(terça-feira) - Arteterapia, às 16h
Material: agulha, tesoura, papel, caneta

Não perca esta oportunidade!
Procure já a Equipe do CENSOPEF
Inscreva-se já!
Início 8 de abril


15/04 (quarta-feira) - Palestra:
“Informática na vida adulta”, às 18 horas
16/04 (quinta-feira) - Visita aos lares - 16
horas

Atenção! Desde já, vamos nos
preparar em oração para o Dia de
Ação Social da PIBC.
Dia 23 de maio, de 9 às 15 horas

17/04 (sexta-feira) - Palestra sobre
Primeiros Socorros, às 16 horas
18/04 (sábado) - Culto de gratidão pelo
aniversário de 90 anos da irmã Rosa
Menezes , às 15 horas.

Atividade especial: Dia da Saúde e
da Beleza em comemoração ao
Dia Nacional da Mulher - dia 25 de
abril (sábado), das 8 às 11horas.

MINISTÉRIO DE FAMÍLIAS
ATENÇÃO: Começamos já a divulgar as
atividades do mês de maio para que todos
possam se preparar com antecedência:

09/05 (sábado)
Passeio da Família Centenariana no Sítio
Renascer em Xerém.
Investimento: 40 reais por pessoa
Procurar Edinho ou Déa

MINISTÉRIO DE MISSÕES

16 e 17 de maio (sábado e domingo) A Campanha de Missões Mundiais
Intercâmbio com o Ministério de Famílias continua até o final deste mês. Não se
esqueçam de nossos desafios:
da Igreja Batista Boas Novas, em São

As classes da EBD deverão
Paulo.Obs. Somente para os que
trabalham no Encontro de Casais
entregar seus cofres missionários
Investimento: 120 reais por pessoa
no último domingo (26/04);
Procurar Leonel ou Marta

Os professores da EBD deverão

29,30 e 31 de maio (sexta a domingo)
fazer um momento missionário em
suas classes;

No próximo domingo, no culto da
CASAMENTOS
manhã, receberemos a missionária
Conceição da JMM que trabalha em
√ Márcia Barboclher e Vanderlei de
Botswana e Moçambique;
Oliveira, casaram-se no dia 27 de março de  Irmãos, continuem contribuindo
2015.
mensalmente para Missões em seu
√ Jéssica Ribeiro e Ronald se casarão no
envelope de dízimos;
dia 16 de abril de 2015.

Se você recebeu um envelope
√ Igor Nascimento e Danielle Almeida se
diferenciado para o dar uma oferta
casarão no dia 18 de abril de 2015, às
especial para Missões Mundiais,
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Carlos

ou Nei das Neves.

“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira

que alcancemos corações sábios” Salmos 90.12

AGENDA DA SEMANA
e Jornada de Oração
√ Segunda-feira (06/04) - 18 horas
Dirigente: Diaconisa Nilda
√ Terça-feira (07/04) - 7 horas
Culto de Oração Unidos na Fé
Dirigente: Rosemere Flório
√ Terça-feira (07/04) - 18 horas
Dirigente: Rogério Gonçalves

06/04 Alice Pereira de Moraes (022)30216034 √ Quarta-feira (08/04) - 19:30 horas
08/04 Marilene José dos Santos
36753047 Dirigente: Pr. Joelson da Costa
09/04 Nely de Souza
09/04 Sirlene Cunha S. de Oliveira
10/04 Roberta Ferreira dos Santos
10/04 Gustavo Silva de Freitas
11/04 Tupiara Vieira Pereira
11/04
Henry
Silva

Pereira

37742278
26528369
31692104
36536330
36577195

√ Quinta-feira (09/04) - 16 horas
Programação especial da MCA
Apresentação do Ministério Débora
√ Quinta-feira (09/04) - 18 horas
Dirigente: Diléia Silva
√ Quinta-feira (09/04) - 19:30 horas
Culto UNILAR no lar do casal Bruno e
Débora na rua Otávio Áscoli (residência da
irmã Deusa)

da

————

Dirigente: Francisco e Cristina
Pregador: Leonel Nascimento

CAMPANHA DO AR CONDICIONADO
√ Sexta-feira (10/04) - 18 horas
Vamos climatizar nossa Igreja
Dirigente: Diácono Oliveira Pedro
para o ano de 2016?
Pegue o seu carnê de contribuição na
secretaria da PIBC com o irmão Francisco

√ Domingo (12/04) - 8 horas
Culto Heróis da Fé
Dirigente: José Maria

ESCALA PARA HOJE

Unidos por Cristo - Arroz
Idade de Ouro - Feijão
Obs. Entregar no último domingo (26/04)
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