
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

 

   

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: 

¨Berçário 1: 

¨Culto Infantil 4 a 8: 

¨Culto Infantil 1 a 3: 

¨Diáconos: 

¨Transmissão: 

¨Introdução: 

 

¨Recepção: 
¨Segurança: 

Escala de Serviços 

Neste Domingo, 20/10 No Próximo Domingo, 27/10 

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 13/10 0% 
100%      
Do Orçado 

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS – OUTUBRO - 2019 

Boletim Dominical N° 42 
Sobradinho-DF, 20 de outubro de 2019. 

Informativos 

ANIVERSARIANTES: 20 – Maria José Duarte 

Gonçalves; 24- Zoraine Freitas Brito Oliveira; 

26– Luciana de Oliveira Pinto e Maria Alves de 

Oliveira. 

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA ATOS 1.8: 

Faltam apenas 04 dias para a celebração ao 

Senhor das Nações com o acontecimento da 

Conferência Missionária Atos 1.8 em nossa 

igreja. Agende os dias 24 a 27 de outubro. 

 
 
 

 

 
 
 

ANIVERSÁRIO DA PIBS:  Será realizado no dia 

19 deste mês, das 09h às 17h, o Dia da Beleza. 

Todo valor arrecadado será utilizado para a 

organização do aniversário de 60 anos da 

PIBS. 

REFORMA DA NAVA:  Estamos chegando ao 

término da nossa campanha. Restam agora R$ 

20.000,00 . Continue Contribuindo! 

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 

45 % Realizado 

Givanildo e Natanael 

Rosiléia 

. 

Daiane e Adriana 

Fernanda, Diná e Norma 

Joaquim e Áurea 

Camylla e Eduardo 

Paulo Oliveira, Welida e 

Nadir 

Valdivino 

Ariovaldo e Marivan 

Ariovaldo e Marivam 

Adriana e Luciene 

Oliene 

. 

Patricia e Sofia Roure 

Jucilene, Madá e Zuleide 

Isaque e Rosiléia 

Mikaella e Marcelo 

Diná e Magali 

 

Paulo José 

Dajames e Sr. Antônio 

 

O Segredo da Conferência 
 

Um tempo para repensar a obra missionária é importante para os discípulos 
de Jesus, para a Sua igreja, que reúne o povo comissionado e enviado com a 

autoridade divina, para cumprir as Grandes Comissões. A indiferença com a 

legitimidade do envio, que nos escraviza, impede-nos de ver as cidades como 

campos de batalha onde a guerra espiritual entre o Reino de Cristo e o de Satanás é 

muito evidente. 

A indiferença com o envio impõe a igreja ao recolhimento e fica um 

silêncio inquietante, porque a igreja não prega o Evangelho, não faz discípulos, 

deixa de ser a esperança para os povos e não se realiza com uma chave que abre as 

portas para missões. Deus anseia que as pessoas, onde estão, sejam evangelizadas 

e discipuladas para viver Jesus, como Salvador e Senhor. Jonas quando foi a Nínive, 

o foi pelo coração missionário de Deus e o mesmo deve ser com a igreja hoje. 

A Conferência Atos 1.8 nos dará algumas horas contagiantes de 
mensagens e testemunhos missionários. Teremos a oportunidade de rever o que 

somos e como somos quanto a nossa humanidade, a nossa paixão com o trabalho a 

ser feito de comunicar o Evangelho, de investir no Evangelho como a obra primeira 

a ser feita pela igreja. Os povos perecem sem Cristo e sem salvação e eles não estão 

só distantes de nós. Eles compõem a nossa circunstância missionária. 

O segredo principal da Conferência Atos 1.8 se encontra nos membros da 

PIBS, nos servos que eles são. Se forem contagiantes, se forem persuasivos, 

comprometidos e mobilizadores; distinguidos pela fé no Senhor de missões, 

marcados por paixão pelas almas, vão construir uma experiência marcante, de 

crescimento no poder que o Espírito Santo dá, para que o Evangelho seja a fonte de 

transformação, para muitas pessoas sem Cristo. 
Estamos na reta final deste grande acontecimento. Há um desejo que cerca 

o meu pensamento e o meu sentimento que é: encontrar em cada um dos nossos 

irmãos, a semente ardorosa de missões, que aquece o coração e aguça o desejo de 

tornar este momento inesquecível pela soberana visitação de Deus em nosso meio. 

Aproveite este tempo e faça diferença! 

De seu pastor e amigo,  

Washington Luiz da Silva. 

 



  

 

Manhã – 10h25min 

Processional                                                                                                Instrumental 
Saudações e Boas Vindas  
Oração de Intercessão pelo culto 
Igreja em Ação Ministério de Comunicações 
Prelúdio  
Recitativo Bíblico João 14.12 
 
 
 
Canto Congregacional               “Vim para Adorar-te” 
Momento de Oração 
 
 
 
 
Canto Congregacional “Barnabé, Homem de Deus - 496HCC” 

Consagração de Dízimos e Ofertas 
Expediente  
Ordem do Dia 
 
 
 
 
 
 
Canto Congregacional “Com a minha voz clamo ao Senhor – 380HCC” 
 
 
 

 

 

 
Oração 
Encerramento 
Poslúdio 

    

 

Noite – 19h 

Processional                                                                                              Instrumental 
Saudações e Boas Vindas 
Oração de Intercessão pelo Culto  
Prelúdio                Instrumental 
Canto Congregacional                                                      “Aclame ao Senhor” 
Oração                                                                                    Visitante, Bens e Vidas 
Igreja em Ação                                                            Ministério de Comunicações 
Participação Musical 
Leitura Bíblica                                                                            Salmos 67.3,4 
 
 
 
Participação Musical 
Motivos de Oração 
 

 

 

Canto Congregacional           “Grande e Glorioso”, “Reina em Mim” e  “Grande Senhor”                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consagração de Dízimos e Ofertas   
Oração pelo pregador e pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 8 anos) 
Mensagem           Pr. José Carlos Alcântara 
Canto Congregacional             “Bem mais que tudo” 
Oração 
Poslúdio                                                                            Instrumental 

“Em verdade, em verdade vos digo: Aquele que crê em mim, esse também fará as 

obras que eu faço, e as fará maiores do que estas; porque eu vou para o Pai”  

“Louvem-te, ó Deus, os povos; louvem-te os povos todos. 

Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgas os povos com equidade, e guias as 

nações sobre a terra” 

1. Ore pela conferência da próxima semana, para que seja algo da soberana 

visitação do Senhor. 

2. Ore pelo mover do Espírito Santo sobre os membros da igreja, para que sejam 

envolvidos com o especial momento. 

 

1. Ore pelo sucesso da Conferência Missionária Atos 1.18, que ocorrerá na próxima 

semana. 
2. Ore pelos missionários convidados, para que sejam usados pela autoridade da 

Palavra.  

 

1. Leitura e aprovação da Ata anterior. 

2. Ministério de Finanças.  

a. Parecer do Exame de Contas. 

b. Indicação – Comissão auxiliar do Exame de Contas 

3. Outros assuntos 

4. Parecer da Comissão de Membros 

 

 

 

5. Leitura e aprovação da Ata 

 
 

 

Grande e Glorioso é o nosso Deus 
Nele a nossa confiança está 
Ele é capaz de nos libertar  
Nele a nossa esperança está 

 
Glória e honra, força e poder 
Pertencem a Ele, por todo sempre 
Todo o louvor, e adoração são Dele 
Para sempre 
Aleluia, aleluia Deus reina 
Aleluia, aleluia Deus reina (pra sempre) 

 

Maravilhoso é o nosso Deus 
Nele a nossa confiança está 
Não há o que temer ele é conosco 
Nele a nossa esperança está 
Deus no controle está 
Ele não nos deixará 
Nada impossível é 
Deus reina pra sempre 

 


