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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 

Boletim Dominical N° 33 
Sobradinho-DF, 30 de agosto de 2020 

Os seus últimos 150 dias! 

Em março começou o isolamento social e de lá para cá, a vida de todos nós 

não virou por completo de cabeça para baixo, porque Deus tem o controle de todas as 

coisas. As famílias se descobriram numa vivência de 100% do seu tempo. O trabalho 

e a escola também vieram para dentro dos seus lares. A vida comunitária, 

imprescindível e salutar da igreja colocou um pé no freio e ninguém abraça mais 

ninguém, não se comemora as datas festivas e nem se juntam para o chá da comunhão.

 Como têm sido os seus últimos 150 dias? Não precisa responder! Está 

evidente no anseio da vida normal, quando tínhamos a liberdade de ir e vir, de estar 

nas atividades diárias e de participar da vida da igreja. A nossa vida parou dentro de 

casa e com ela todas as atividades que fazíamos lá fora. Mas, tudo isso vai passar! 
Ajude a si mesmo: Invista no seu coração e na sua mente, sustentando-os com a 

Palavra de Deus e com os encontros semanais oferecidos pela igreja. o informativo 

mostra o que acontece na PIBS, participe! 
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ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS – AGOSTO - 2020 

                            66% Realizado 

ANIVERSARIANTES: 30- Roselayne 
Renata R. de B. Pires; 31- Débora  N. dos 
Santos Diniz; 01- Darllan de S. G. Braga e 
Elaine N. dos S. Correia; 02- Estevam de 
Santana Chagas, Maria José D do 
Nascimento e Telma Dias Pereira; 04- 
Emília Grasiela L. de Oliveira; 05- Dinalva 
Maria do Nascimento. 

ANIVERSARIANTES DE CASAMENTO: 
30- Junior e Mayara Wanneschka; 01- 
Alberto Elias e Marineide, Jeovane de 
Matos e Heidy , Marivam Lins e Kátia 
Kelly; 03- Daniel do Nascimento e Dinair. 

 

ENCONTROS SEMANAIS DA PIBS: 
PGMs – participe de um dos grupos de 
PGMs. Veja a lista dos lideres divulgada no 
“É Noticia na PIBS” e faça contato. 

LIVE Culto de Quarta, 20 horas, pelo APP 
Zoom, dia 02/09/20, palestrante Pr. Eliel 
Santos – Maceió. 

LIVE Culto de Quinta ao vivo, 21 horas, 
pelo canal da PIBS, no YouTube. 

DOMINGO: às 9h EBD e 19h culto pelo 
canal da PIBS, no YouTube.    

 

 

 

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 

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! 

 

 
 

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

 

De seu pastor e amigo 

Washington Luiz da Silva 
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