
 

 

 

 

 

 

 

 

  

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, 29/12 No Próximo Domingo, 05/01 

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° 52 
Sobradinho-DF, 29 de dezembro de 2019. 

Informativos 

ANIVERSARIANTES: 29- Ana Cláudia de 

Santana Pereira Lima; 02– Edson Ferreira da 

Silva; 04– Lindinalva Rodrigues e Telma Matos 

Duarte; 05- Leonídia Francisca do Carmo; 

CASAMENTO: 31– Francisco da Chagas e 

Maria Nazaré. 

 

 

INFORMATIVO: Já estão disponíveis os 

manaciais 2020. Interessados, procurar a irmã 

Rosiléia. 

 
 
 

GRATIDÃO: Agradecemos a todos que 

compõe a PIBS pelo apoio dado em 2019. 

Tributamos ao Senhor todo benefício que nos 

feito e O louvamos por nos socorrer nas 

horas difíceis que vivemos. Suplicamos que 

esteja sempre à nossa frente na caminhada 

de 2020. 

 

NOITE DE 31/12/19: Convidamos você e sua 

família para o culto de final de ano, dia 31 de 

dezembro, às 22h15, no templo da PIBS. 

Participe! 

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 

Na 

Rosiléia 

Daiane e Adriana 

. 

. 

. 

 

. 

. 

Adriana e Ana Claudia 

Oliene 

Daiane e Adriana 

. 

. 

Nadir e Olinda 

 

Valmi 

Marivam e Sr. Antônio 

 

O ano passou! 

O presente momento é de contagem regressiva em 2019 que respira suas 

horas finais. Ainda faltam dois dias para que este fim dê início a um novo ano. 

Apesar do pequeno espaço de tempo para 2020, é importante avaliar a participação 

no Reino de Deus, apreciar o que foi feito e o que se deixou de fazer. Pode ser que 

alguns corram para realizar o que deixou para trás,  mas o tempo acabou!

 Essas horas finais de 2019 parecem uma estrada em construção que 

estamos atravessando e no final dela, seremos recebidos com a seguinte faixa: "Fim 

da construção. Obrigado pela sua paciência".   

 Antes de olharmos pelo retrovisor e enfatizar os obstáculos, as escolhas 

erradas que foram adotadas e que impediram a realização de coisas importantes na 

vida pessoal e também na igreja, podemos olhar para frente e aceitar biblicamente a 

renovação de propósitos, crendo que o tempo de mudança é agora. 

 Cuidado para não se enganar por aquele que é mestre do engano. Seja 

humilde e confesse honestamente qualquer erro que lhe tirou da rota de cumprir 

bem a sua tarefa. Encontre a graça gloriosa e a restauração de Deuspara fazer as 

coisas certas e completasnessa nova oportunidade que é dada, nos 366 dias do ano 

bissexto de 2020.        

 Há um cântico que diz: "novos caminhos, uma nova vida, novo coração...", 

é uma leitura do aproveitamento de uma nova oportunidade. 2020 é uma 

oportunidade renovada. Tenha a intenção de novos planos, pense em mudança de 

vida; se proponha a estudar e sonhe com outras coisas para fazer. 

 Diante do exposto deixo a sugestão: Leia a Bíblia; tenha um compromisso 

com os cultos da igreja, não só aos domingos (à noite), mas nas quartas-feiras 

também. Matricule-se na EBD, participe do PGM nas casas; envolva-se com uma 

área de trabalho na igreja. Traga os seus amigos aos cultos e os coloque diante do 

impacto do Evangelho. Consagre sua vida ao Senhor.   

 Está à porta o ano de 2020, receba-o como uma bênção de Deus. Não 

espere nada novo, faça você as coisas novas acontecerem. Seja feliz, Feliz 2020. 

                     De seu pastor e amigo, 

Washington Luiz da Silva. 
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Do Orçado 

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS – DEZEMBRO - 2019 

                                   76% Realizado  



  

 

Manhã – 10h25min 

Processional                                                                                    Instrumental 

Saudações e Boas Vindas  

Oração de Intercessão pelo culto 

Igreja em Ação Ministério de Comunicações 

Recitativo Bíblico Proverbios 4.23 

 

 

Canto Congregacional                   “Aclame ao Senhor” e “Ao único que é digno” 

Momento de Oração 

 
 
 
 

Consagração de Dízimos e Ofertas “És mais forte”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recitativo Bíblico                                João 10.10b 

 

 

Mensagem  “Vida acima do comum ”       Pr. Washington Luiz da Silva 

Canto Congregacional “O segredo do viver” – 357 HCC 

Oração 

Encerramento 

Poslúdio Instrumental 

 

Noite – 19h 

Processional                                                                                    Instrumental 
Saudações e Boas Vindas 
Oração de Intercessão pelo Culto 
Leitura Bíblica                                                    II Coríntios 5.17 
 

Canto Congregacional        “Vim para adorar-te” 
Oração                                                                     Visitante, Bens e Vidas 
Igreja em Ação                                               Ministério de Comunicações 
Celebração dos Batismos 
Participação Musical 
Momento de Oração 
 
 

 

Canto Congregacional “Somente a um Deus assim”, “Grande Senhor” 
  “Oh, quão lindo esse nome é” 
Consagração de Dízimos e Ofertas 
Oração pelo culto infantil (Crianças de 4 a 7 anos) 
Recitativo Bíblico           Romanos 6.1-7 

 

 

 

 

 

 

 

Mensagem              “Livres pela Graça”       Pr. Washington Luiz da Silva Canto 
Congregacional                                                             “Maravilhosa graça” 
Oração                 
Poslúdio                Instrumental 

“De tudo o que deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as 

fontes da vida” 

“Se alguém está em Cristo, é nova criaturas coisas velhas já passaram; eis que tudo se 

fizeram novas” 

1. Agradeça pela oportunidade de construir um relacionamento com Deus. 

2. Ore por persistência para uma vida cristã comum. 

3. Ore para que saibamos usar as crenças que temos vindas da Palavra de Deus para 

vivermos o projeto de Deus plenamente. 

 

“Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude” 

 

Por amor vieste aqui Pra morrer na 

cruz por mim Por minha culpa se 

entregar Mas com poder ressuscitar 

Sem princípio e sem fim Esperança eterna 

em mim Pra trazer ao mundo a luz Pagaste 

o preço lá na cruz 

Teu nome, oh Deus É exaltado! É 

exaltado! É exaltado! 
DIRIGENTE: Que diremos, então? Continuaremos no pecado, para que a graça 

aumente ainda mais? 

TODOS: De modo nenhum! Como viveremos ainda no pecado, nós, que já 

morremos para ele? 

MULHERES: Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em 

Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? 

TODOS: Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo 

foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos 

em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua 

morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, 

DIRIGENTE: sabendo isto: que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, 

para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do 

pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. 

 

És fiel em meu viver em meio à paz ou 

ao sofrer Teu amor me libertou Vivo 

estás em mim, Senhor 

 

1. Agradeça ao Senhor pelas pessoas batizadas porque declaram serem libertas por Cristo. 

2. Ore para que sejamos com os batizados, pessoas que vivam uma novidade de vida no 

Evangelho. 

3. Peça a Deus coragem para romper com o pecado.   

 

És mais forte, és mais forte Que o pecado, 

que a morte Está escrito: Cristo é vivo! Tu 

Jesus, és o Senhor. 

 


