
 

 

 

 

 

 

 

 

  

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: 

¨Diáconos: 

¨Transmissão: 

¨Introdução: 

 

¨Recepção: 
¨Segurança: 

Escala de Serviços 

Neste Domingo, 08/12 No Próximo Domingo, 15/12 

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! 

Boletim Dominical N° 49 
Sobradinho-DF, 08 de dezembro de 2019. 

Informativos 

ANIVERSARIANTES: 08- Altamir de Holanda 

Lopes; 09–Kátia Kelly Vieira dos Santos Lins; 

10- Caio Pedro Anselmo Guedes; 11– Catarina 

Naves Nogueira e Enilda de Oliveira Pinto; 

CASAMENTO: 09–José Adelmo e Magali 

Calad, Marcos Felipe e Raphaela; 10- 

Ariovaldo e Marilza, Sinval e Danielle de Lima; 

12- Valdivina Machado e Olinda, Raphael 

Rezende e Patricia. 

 
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.. 

 

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 

Diná e Luciene 

Rosiléia 

Tânia Naves e Fernando 

Isaque e Ivone Naves 

Daniel e Ricardo 

Nadir e Welida 

 

Valmi 

Paulo Lôbo e Queomides 

Givanildo e Josaphat 

Oliene 

Não haverá culto infantíl 

Queomides e Rosiléia 

Camylla e Eduardo 

Paulo Oliveira, Valdivino e 

Olinda 

Sílvio 

Elisaldo e Gil 

 

Tudo para a glória de Deus! 

São decorridos 60 anos da PIBS, com uma história linda e de lutas, desde o 

seu desabrochar na Vila Amauri, até se estabelecer sólida e bem-quista neste 

presente momento, do seu Jubileu de Diamante. Reporto-me às palavras inspiradas 

dadas por Paulo, quando disse: “... façam tudo para a glória de Deus”. Foi por essa 

razão que a PIBS veio à existência para fazer a sua parte como corpo de Cristo. 

É singular o propósito da PIBS em Sobradinho. Ela reflete a glória de Deus 

pelo que é; reflete a glória de Deus por meio do que Ele mesmo a proporcionou, 

como agência na terra. À luz dessa compreensão, cabe uma reflexão sobre o 

trabalho que realizamos. Devemos nos certificar de que o trabalho que fazemos não 

é indeterminante. Mas, de alto nível de excelência possível, porque ele é feito “para 

a glória de Deus” (I Co 10.31). 

Neste longo trajeto, experimentamos alegrias e tristezas, forças e 

fraquezas, abundância e escassez, avançamos e recuamos. Experimentamos 

momentos altos e baixos da nossa história e fomos confrontados em razão da nossa 

fé. Porém, algo certo e imutável foi saber que Deus trabalhou de maneira poderosa. 

Ele não estava preso aos nossos temores e nem nas nossas limitações. Ele agiu 

construindo esse marco que nos impulsiona a glorificar o seu nome. 

A caminho da próxima década, é bem provável que teremos outra 

perspectiva, muita coisa pode mudar em nossas vidas e redesenhar a nossa história. 

Toda e qualquer mudança faz jus ao entendimento de que não somos daqui. O 

nosso lugar é além deste. As coisas daqui não podem nos atrapalhar e nem estarmos 

ligados a elas. Contudo, se ainda não chegamos ao nosso verdadeiro lar; 

caminhemos nossa jornada, seguros de que cumpriremos o nosso dever como igreja 

e faremos tudo, tudo mesmo, para a glória de Deus. 

Ao Deus de nossa vida, todo louvor pelos 60 anos da PIBS. 

 

 

                     De seu pastor e amigo, 

Washington Luiz da Silva. 
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Manhã – 10h25min 

Processional                                                                                    Instrumental 
Saudações e Boas Vindas  
Oração de Intercessão pelo culto 
Igreja em Ação Ministério de Comunicações 
Recitativo Bíblico Atos 2.46,47 
 

 

 
Canto Congregacional                         “Amor Maior” 

Participação Musical Quinteto Feminino 

Momento de Oração 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
Consagração de Dízimos e Ofertas “Ele é meu e teu Senhor” -  202 HCC 
Mensagem     Pr. Leno Franco 
Canto Congregacional Quebrantado 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Oração 
Poslúdio 

 

Noite – 19h 

Processional                                                                                    Instrumental 
Saudações e Boas Vindas 
Oração de Intercessão pelo Culto 
Leitura Bíblica                                                    Atos 2.46 
 
 

Canto Congregacional        “Aleluia! Aleluia! Gratos hinos entoai” – 60 HCC 
Oração                                                                     Visitante, Bens e Vidas 
Igreja em Ação                                               Ministério de Comunicações 
Momento de Oração  
 
 
 
 
 

Leitura Bíblica I Pedro 2.9 
 
 

Canto Congregacional “Somente a um Deus assim”, “Deus é Fiel” 
  “Doce nome” e “Rompendo em Fé” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consagração de Dízimos e Ofertas 
Oração pela mensagem e pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 8 anos) 
Mensagem Pr. Leno Franco 
Canto Congregacional           “Poder do Teu Amor” 
Oração 
Poslúdio                Instrumental 

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, 

comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de 

todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos” 

 

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam 

com alegria e singeleza de coração” 

 

1. Ore para que Deus nos use a fim de que realizemos uma grande obra em nossa 

cidade. 

2. Ore pelo convencimento de que precisamos, para sermos promotores da 

Compaixão e da Graça de Deus, em nossa comunidade. 

3. Ore para que aprendamos sobre a vontade de Deus, a fim de reconhecê-lo como 

soberano na missão que nos ordenou fazer. 

 

“Vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo 

de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a 

sua maravilhosa luz” 

 

1. Ore pelo aprendizado sobre a visão de Igreja Multiplicadora que estamos nos 

aprofundando e que seja para nós um estilo de vida relevante e que impacte as 

pessoas a serem alcançadas.  

 

2. Ore pelo investimento que pode ser feito na comunidade, através de PGMs, 

como oportunidade para servir, influenciar e testemunhar o Evangelho. 

 

3. Ore pelos membros da PIBS para que sejam participantes ativos da vida 

comunitária da Igreja que pretendemos ser. 

 

. 

 
Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, 

só de pronunciar o teu nome, 
os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer,                                                              

pois de paz tu inundas meu ser. 

Jesus, que doce nome, 

que transforma em alegria o mais triste coração. 

Jesus, só o teu nome                                                                                                     

é capaz de dar ao homem salvação. 

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. 

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. 


