
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

 

   

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        
Telefone:(61) 3591-6960/3387-0351/3487-4222                       

e-mail: pibsobradinho @gmail.com                                      
   site: www.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 

E-mail do Min. de Comunicações: comunicacoes@pibsobradinho.org.br 

ATIVIDADES REGULARES 

¨Assessoria Culto: 

¨Assessoria EBD: 

¨Culto Infantil 4 a 8: 

¨Culto Infantil 1 a 3: 

¨Diáconos: 

¨Transmissão: 

¨Introdução: 

 

¨Recepção: 
¨Segurança: 

Escala de Serviços 

Neste Domingo, 01/12 No Próximo Domingo, 08/12 

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! 

  

01 a 30/11 0% 
100%      
Do Orçado 

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS – NOVEMBRO - 2019 

Boletim Dominical N° 48 
Sobradinho-DF, 01 de dezembro de 2019. 

Informativos 

ANIVERSARIANTES: 01– Marineide Alves de 

Castro; 02- Ana Maria Rezende e Silva; 03– 

Joseane de Oliveira Luciano Correia e Osias do 

Nascimento Sobrinho; 04- Abinaldo de Sousa; 

06- Flávia Ribeira Costa e Silva e Silvia Letice 

Rodrigues Oliveira Motta; CASAMENTO:  01- 

Beatriz Alves e Antonio Francisco; 06- Peterson 

e Edna Telma. 

 
CORO JOVEM: Os ensaios para a Cantata de 

Natal já começaram! Ocorrem todos os 

domingos às 17h30. Quem quiser participar, 

procurar a Elaine. Fone: 98348-8877 

 

PARTICIPE DE UM PEQUENO GRUPO: Você vai 

experimentar mais alegria, mais aprendizado 

na Palavra e mais serviço para Deus e para o 

próximo. 

 

BATISMOS:  Os irmãos que estão prontos 

para serem batizados, procurar o Pr. 

Washington. Data do batismo – 29/12/19 

 

CONVITE PARA A PIBS: No dia 14 de 

dezembro, às 9 horas da manhã, acontecerá 

um café da manhã, em virtude da formatura 

dos cursos da Universidade da Família - 

Mulher Única e Homem ao Máximo toda a 

igreja está convidada. 

Confirme a sua presença com os líderes 

Patrícia Rezende e Raphael,  Clênia e Paulo,  

Ana Cláudia e Nathan.. 

 

CONVITE: Nos 6 ,7 e 8/12 teremos a 

Conferência de Aniversário da Igreja. Ore por 

esse tempo e participe. Pr. Leno da PIB de 

Campo Grande será o orador. 

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 

. 

• 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 

E-mail: pibsobradinho@gmail.com 

80% Realizado 

Diná e Luciene 

Rosiléia 

Tânia Naves e Fernando 

. 

Isaque e Ivone Naves 

Daniel e Ricardo 

Nadir e Welida 

 

Valmi 

Paulo Lôbo e Queomides 

Bruno e Miriam 

Oliene 

Vanessa e Davi Lima 

. 

Valdivino Machado e Catarina 

Valdivino Amorim e Marcelo 

Magali e Diná 

 

Silvio 

Valmi e Israel 

 

Guarde o seu coração 

É relativamente fácil confessar e abandonar as obras do pecado, de 

pecados de omissão e não intencionais. Mas os pecados dos nossos pensamentos 

são os que dão cor à alma e danificam a personalidade, porque agem diretamente 

contra a consciência e a vontade. 

Tratá-los de maneira honesta e completa é um dos aspectos mais difíceis 

da mortificação do nosso pecado. Se alguma vez quisermos ver um real progresso 

na santificação, devemos atacar e destruir os nossos hábitos pecaminosos com 

veemência. Se permitirmos que nossos pensamentos sejam influenciados pelos 

valores do mundo, com certeza nossa consciência será entorpecida. 

Se ouvirmos e considerarmos as reivindicações das teologias ruins ou do 

credo da autoestima da psicologia moderna certamente enfraquecemos a 

consciência. Não apenas os pensamentos sobre lascívia, inveja e outros pecados 

tradicionais, mas também aqueles pensamentos sobre uma enorme quantidade de 

valores falsos e ídolos de um mundo incrédulo podem ser obstáculos devastadores 

para uma mente pura. 

O Antigo Testamento, prudentemente, registra: “Sobre tudo o que se deve 

guarda, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida” (Pv 4.23). 

Deus conhece o nosso coração (At 15.8). “Se o nosso coração nos acusar, 

certamente, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas” (1 JO 

3.20). 

Davi escreveu; “Sabes quando me assento e quando me levanto; de longe 

penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e 

conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, 

Senhor já a conheces todas” (Sl 139.2-4). 

Então, por que nos sentiríamos livres para tolerar pecados sérios na nossa 

imaginação, pecados que nunca cometeríamos em frente dos outros, quando 

sabemos que Deus é o público dos nossos pensamentos? “Porventura, não o teria 

atinado Deus, ele, que conhece os segredos dos corações?” (Sl 44.21). 

 

 

Texto Extraído: Sociedade sem Pecado 

        John MacArthur 



  

 

Manhã – 10h25min 

Processional                                                                                                Instrumental 
Saudações e Boas Vindas  
Oração de Intercessão pelo culto 
Igreja em Ação Ministério de Comunicações 
Recitativo Bíblico Mateus 5.23,24 
 

 

 
Canto Congregacional                            “Bem mais que tudo” 
Oração 
Palavra de Gratidão 
Momento de Oração 
 
 
 
 

 

 
Recitativo Bíblico I João 1.9 
 

 

Consagração de Dízimos e Ofertas “Perdoa-me, Senhor” -  275 HCC 
Recitativo Bíblico I Corintios 11.28, 29 
 
 
 
 
Mensagem    “As entrelinhas da Ceia do Senhor”      Pr. Washington Luiz da Silva 

Oração 

Canto Congregacional “Porque vivo está” – 137 HCC 

Oração 

Encerramento 

Poslúdio 

    

 

Noite – 19h 

Processional                                                                                              Instrumental 
Saudações e Boas Vindas 
Oração de Intercessão pelo Culto  
Leitura Bíblica                                                              Isaias 6.3 
 
 

Canto Congregacional                              “Santo! Santo! Santo!” – 002 HCC 
Oração                                                                                    Visitante, Bens e Vidas 
Igreja em Ação                                                            Ministério de Comunicações 
Motivos de Oração  
 
 
 
 
Leitura Bíblica Isaias 6.7 
 
 
 
 
Canto Congregacional “Grane Deus”, “Grande Senhor” e                  
                           “O grande Deus” 

Consagração de Dízimos e Ofertas        

Oração pela mensagem e pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 8 anos) 

Leitura Bíblica Jó 21.15 

 
 
 
 
Mensagem            “Quem é o todo-poderoso”      Pr. Washington Luiz da Silva 

Canto Congregacional           “Deus, somente Deus” 

Oração 

Poslúdio                                                                         Instrumental 

“Se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu 

irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro 

reconciliar-se com seu irmão; depois volte e apresente a sua oferta.” 

“E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, santo é o Senhor dos exércitos; 

toda a terra está cheia da sua glória” 

1. Ore pela conferência do Aniversário de 60 da PIBS 

2. Ore pela disposição dos corações e confessar ao Senhor. 

3. Ore para que a salvação seja a necessidade a ser suprida hoje. 

 

“E com ele tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios; e 

a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado.” 

 

“Quem é o Todo-Poderoso, para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará 

que lhe façamos orações?” 

1. Peça ao Senhor vontade pessoal para confissão e abandono de ações que desagradam 

a Deus. 

2. Suplique ao Senhor capacidade de liberar e receber o perdão, e abrir o coração para a 

reconciliação. 

3. Suplique força de Deus, para escolher a restituição, como forma devolução da honra, 

do reconhecimento e outros, que neguei às pessoas do meu convívio.  

 

“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e 

nos purificar de toda injustiça” 

 

“Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. 

Porque quem come e bebe, come e bebe para sua própria condenação, se não 

discernir o corpo do Senhor” 


