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Boletim Dominical N° 32 
Sobradinho-DF, 23 de agosto de 2020 

Ele é o meu refúgio 

O sofrimento é uma realidade na vida humana e nós, cristãos, não estamos 

imunes ao sofrimento. O Salmo 91 fala dessas coisas e também das promessas 

divinas, no meio do caos. O ser humano deseja receber cada promessa. Contudo, a 

perspectiva de Deus foi nos resgatar da armadilha suprema e da peste mais audaz 

chamada pecado, que é o câncer da criação, o mentor de todo mal, a doença, a 

injustiça no mundo. Jesus venceu o pecado na cruz e aquele que n’Ele crê é salvo.

 Nesses dias incertos, o Sl 91 é lembrado como a chave da porta das bênçãos. 

Contudo, trazer à memória a atitude dos três hebreus na Babilônia ameaçados de 

morte será reconfortante: “Nosso Deus é capaz de nos libertar, e Ele nos livrará e, ainda 

que não o faça, nós apenas O adoramos” (Dn 3.17-18). A nossa certeza é que Jesus já 

venceu o inimigo e não devemos temer o que possa nos acontecer. A nossa convicção 

de reino deve ultrapassar a vida terrena, e ir por toda a eternidade.  

 O salmista foi bem criterioso ao falar não só das promessas, mas, também, 

das ações associadas àquele a quem as promessas se aplicam: Àquele que habita no 

abrigo do Altíssimo. Àquele que confia no Senhor. Àquele que faz do Senhor o seu 

refúgio. Àquele que conhece o Seu nome. 
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ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS – AGOSTO - 2020 

              45% Realizado 

ANIVERSARIANTES: 24- Tânia Lúcia 
Franklin dos Santos e Tânia Naves 
Nogueira Lôbo; 29- Bruno da Costa Silva 
e Henrique Augusto Mora Medeiros. 

 

ATENDIMENTO PASTORAL: Se precisar 
falar com o pastor, entre em contato 
para agendar o atendimento on-line. 

CULTO ON-LINE: Participe dos cultos on-

line, sempre nas quintas-feiras, às 21h, 
pelo canal do 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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