
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

 

   

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: 

¨Culto Infantil 1 a 3: 

¨Diáconos: 

¨Transmissão: 

¨Introdução: 

 

¨Recepção: 
¨Segurança: 

Escala de Serviços 

Neste Domingo, 03/11 No Próximo Domingo, 10/11 

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 31/10 0% 
100%      
Do Orçado 

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS – OUTUBRO - 2019 

Boletim Dominical N° 44 
Sobradinho-DF, 03 de novembro de 2019. 

Informativos 

ANIVERSARIANTES: 03– Rosalee Ribeiro 
Souza; 04- Carla Jurumenha Malaquias, Jesse 
Farias Ferreira, Nilzete dos Santos Camargos; 
05– Elias Monteiro de Oliveira, Sônia Maria 
Rodrigues de Araújo; 07- Claudiane de Moraes 
Souza Ferreira; 08- Ivani de Oliveira Guerra; 
09- Carlene Fonseca de Sousa Martins, Célia 
Beatriz Simões de Carlantonio e Elias Vicente 
de Oliveira.             
CASAMENTO: 02- Ivani Guerra e Nelita; 05- 
Athos Motta e Sílvia Letice; 08- Daniel Ferreira 
e Claudiane. 

 
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. 

 

 

MCM: Neste mês, as mulheres batistas ao 
redor do mundo se reunirão para estudar a 
palavra de Deus, orar e ofertar para o 
mundo que seja impactado por Jesus Cristo. 
E você está convidada para participar do 
nosso encontro no dia 05, terça-feira, aqui 
na PIBS, às 15h. Participe! 

 

BATISMOS:  Os irmãos que estão prontos 
para serem batizados, procurar o Pr. 
Washington.                     
Data do batismo – 29/12/19 

 

CONVITE PARA A PIBS: A IB do Setor de 
Mansões convida a PIBS para o Culto de 
Aniversário dos 19 anos de organização da 
Igreja, dia 23/11/19 às 19h30. 

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 

88 % Realizado 

Diná e Natanel 

Rosiléia 

Tânia Naves e Fernando 

. 

Queomides e Maria Alves 

Daniel e Marcelo  

Nadir e Paulo Oliveira 

 

Valdivino 

Dajames e Queomides 

Josaphat e Luciene 

Oliene 

Vanessa e Davi 

Márcia, Lorenna e Louedja 

Adalberto e Edjanira 

Lucas e Ricardo 

Magali e Diná 

 

Silvio 

Gil e Israel 

 

Eles concordaram em Orar 

A igreja estava crescendo. As pessoas serviam em diferentes áreas com 

alegria; membros testemunhavam dos prodígios de Deus. Regularmente pessoas se 

convertiam ao Evangelho, pessoas cativas eram libertas de suas algemas; doentes eram 

curados e a mão de Deus a cada dia trabalhava soberanamente entre aqueles irmãos. 

Deus operava maravilhas.       

 Um dia, o pastor percebeu que uma pessoa ativa, querida da igreja estava se 

portando com resistência e com posicionamento avesso ao Evangelho. Aquela pessoa 

querida começou a viver uma vida estranha, de rebeldia, de mundanismo e de pecado. 

Não tardou muito para que ela se rebelasse totalmente, tomando a decisão de sair de 

sua casa e da igreja, para mergulhar na escuridão do pecado.   

 As lágrimas de muitos foram incontidas e os apelos para que ela voltasse 

foram muitos. Mas ela tornou-se alguém insensível à voz do Espírito de Deus. Muitos 

ficaram angustiados pela perda. Outros alegavam que deveriam olhar para frente, 

porque ainda muitas pessoas deveriam ser alcançadas. Aquela pessoa deveria ser 

deixada para trás? Num determinado culto de oração, uma irmã interrompeu a 

celebração e disse que deveriam levantar um clamor por aquela pessoa querida.

 Naquele momento houve uma concordância e a igreja fez um círculo de 

oração e começaram a gemer e a chorar diante de Deus por aquela vida. O santuário 

transformou-se numa sala de parto, onde as dores e os gemidos eram expressos em 

agonia diante de Deus. Quando o pastor retornou para sua casa disse para sua esposa: 

“Se há um Deus no céu, a nossa irmã foi liberta hoje”.   

 No dia seguinte, logo cedo a campainha tocou na casa do pastor e ao abrir a 

porta lá estava a irmã, em prantos, se ajoelhou soluçando, quebrantada, transformada 

pelo poder de Deus. Ela perguntou ao pastor o que havia ocorrido na noite anterior, 

pois tinha sido tomada por uma profunda convicção de pecado e sem qualquer 

explicação, se viu chorando amargamente aos pés de Jesus, confessando os seus 

pecados.         

 Deus responde a oração do seu povo. Resta-nos ter a experiência de depender 

de Deus. Aquela moça foi liberta e salva em resposta às orações! Podemos fazer o 

mesmo. 

 
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 
Recitativo Bíblico Atos 23.11 
 

 

Canto Congregacional                               “Oferta de Amor” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Momento de Oração 
 
 
 
 

Canto Congregacional “Meu Senhor, Sou Teu (361-HCC)” 
Consagração de Dízimos e Ofertas 

Recitativo Bíblico Mateus 28.19-20 
 
 
 
 
 
Mensagem A ordem é de Jesus         Pr. Washington Luiz da Silva 
Canto Congregacional “Tua Voz Escuto a Convocar-me (478-HCC)” 
Oração 
Poslúdio 

    

 

Noite – 19h 

Processional                                                                                              Instrumental 
Saudações e Boas Vindas 
Oração de Intercessão pelo Culto  
Leitura Bíblica                                                              Salmos 40.8; 143.10 
 

 

Canto Congregacional                             “Ó Senhor, Vem me Dirigir (212-HCC)” 
Oração                                                                                    Visitante, Bens e Vidas 
Igreja em Ação                                                            Ministério de Comunicações 
Motivos de Oração 
 
 
 
 
 
Leitura Bíblica Salmos 2.8 
 

Canto Congregacional   “Grande Deus”, “Oh Quão Lindo” e                                                                                                                                                                                                   
  “Salvador Maravilhoso” 
 
 
 

 

 

 

Consagração de Dízimos e Ofertas                            
Oração pela mensagem e pelo Culto Infantil (Crianças de 4 a 8 anos) 
Leitura Bíblica Ezequiel 22.30 
 
 
 
Mensagem       Em Busca de Intercessores   Pr. Washington Luiz da Silva 
Canto Congregacional        “Minha Pátria para Cristo (603-HCC)” 
Oração 
Poslúdio                                                                            Instrumental 

“Na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem! Assim 

como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também 

em Roma.”  

“Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu; sim, a tua lei está dentro do meu 

coração – Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus; guie-me o teu bom 

Espírito por terreno plano” 

1. Ore em defesa das famílias brasileiras. Nesses dias difíceis ela tem sido 

afrontada pelos principados e potestades. 

2. Ore pelas igrejas evangélicas do Brasil, para que permaneçam bíblicas e 

centradas em Cristo. 

3. Ore pela Nação Brasileira. Suplique ao Senhor que ocupe soberanamente o 

destino do Brasil.  

 

1. Ore por uma exata compreensão do mandato da Comissão de fazer discípulos. 

2. Peça ao Senhor disposição para aceitar a Grande Comissão, como de caráter 

estritamente pessoal. 

3. Suplique ao Senhor experiências pessoais com a tarefa de fazer discípulos. 

 

Pois, pra te adorar foi que eu nasci, 

cumpre em mim o Teu querer, 

faze o que está em teu coração 

e que a cada dia, eu queira mais e mais 

estar ao Teu lado, estar ao teu lado, 

estar ao teu lado, Senhor. 

Venho, Senhor, minha vida oferecer 

como oferta de amor e sacrifício. 

Quero minha vida a Ti entregar 

como oferta viva em teu altar. 

 

“E, aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e 

na terra. Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do 

Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos 

tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos 

séculos” 

 

“Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por 

possessão” 

“Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha 

diante de mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas não achei 

ninguém” 

 

Em Tua presença quero estar 
Completo quero me entregar 
Dar graças e cantar 
Dar graças e cantar 

 

Pois Tu, Senhor, és nosso Criador 
Nas Tuas mãos estão a terra e o mar 
O universo se ajoelha e louva 
Teu nome exaltado é 

No esplendor da Tua santidade 
É onde eu preciso Te adorar 
Ó Rei dos reis, grande Deus! 

 

Jesus eu quero Te aclamar 
Com alegria Te louvar 
Enquanto eu viver 
Enquanto eu viver 

 


	“Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha diante de mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas não achei ninguém”

