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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 

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 

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° 12 
Sobradinho-DF, 05 deabril de 2020 

 

Meu Tributo 

"Que darei eu ao SENHOR, por todos os benefícios que me tem feito?" 

(Salmos 116.12). 

As últimas semanas não têm sido fáceis e tudo indica que teremos um 

tempo ainda maior para atender ao isolamento social exigido. Para muitos, tem sido 

uma vida de privação, de medo e podem ocorrer desabastecimentos, desempregos, 

perdas econômicas, e até mesmo de vidas. Mesmo assim, com dias tão desertos, 

temos muito a tributar ao Senhor. Nós podemos ainda ouvir a voz de Deus nesse 

caos mundial e experimentar dos Seus cuidados constantes.  

 Solidarizo-me com a preocupação e com o questionamento do salmista, 

sobre o que ele daria ao Senhor pelas ricas e preciosas bênçãos recebidas. É inegável 

que temos muito a agradecer a Jesus, e podemos manifestar essa gratidão com a 

adoração, com o oferecimento de nós mesmo; de nos entregarmos para o seu 

domínio, sem parcialidade; doando-nos ao Senhor, como sendo o melhor que temos 

a oferecer.        

 Esse dia é especial como todos os outros, mas ele deve ser marcado, pelo 

reconhecimento do que Deus fez ao longo de nossa trajetória, que para muitos pode 

não ter sido fácil. Semelhante à caminhada do povo no deserto, que nos dá a valiosa 

contribuição de nos fazer ver e presenciar milagres de Deus em nossa longa jornada. 

Nos tempos de confrontação nós poderíamos ter nos eximido de fazer as tarefas ou 

ter renunciado, mas fomos sustentados a permanecer dispostos para o alvo que nos 

foi proposto.       

 Somos a igreja de Cristo que se ergue para tributar ao Senhor a adoração, 

porque Ele estendeu as Suas mãos e nos proveu de forças, de mobilidade nos 

momentos que fomos acurralados pela tormenta, pela dor, pela ameaça da ausência 

do pão, da saúde. Creio que em dias assim, Deus nos dizia: “Eu serei contigo”. O 

nosso interior reage pelo Espírito Santo para não deixar um favor de Deus, sem a 

nossa gratidão.        

 Estamos prontos para manter os nossos pés na jornada, mas creio que para 

Deus, o que conta em primeiro plano, não será o vigor com que fazemos as coisas, 

nem o nosso preparo, inteligência, força, dinamismo e desembaraço; mas a nossa 

capacidade de submissão. Isso é o que deve contar para os próximos anos. 

     De seu pastor e amigo, Washington 

Luiz da Silva. 
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ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS –MARÇO - 2020 

                                         84% Realizado 

ANIVERSARIANTES: 29- Albert Silva de 
Oliveira, Elizeu Martins de Souza; 30- 
Leonardo de Mendonça Lima; 31- Ana 
Cristina Rocha Oliveira Valverde, Antônia 
de Ribamar Teles Veloso, Daniane Davi 
Ramos, Dione Coelho da Silva Salviano e 
Rosiléia Alves de Oliveira Silva; 03- Elisa de 
Sousa Barbosa e Heidy Lima Santos. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA QUE 
VEM:05- Antônio Marcelino da Costa e 
Washington Luiz da Silva; 07- Déa Berenice 
de Oliveira Pagy, Franquisnei Lopes da 
Costa e Luiza Farias Ferreira; 08- Caroline 
Coelho Salviano, Genival Rodrigues Alves e 
Marinês Rodrigues do Nascimento; 11- 
Francisca de Medeiros Tavares e Vinicius 
Gomes Versian Filho.CASAMENTO: 09- 
Elizeu Martins e Raimunda Teles. 

REDE DE INTERCESSÃO: Vamos construir 

uma rede de oração da seguinte forma: Use 

o seu telefone. Ligue para um irmão e orem 

juntos. Orem pela Igreja, orem pelas 

autoridades e ore pelo Brasil. 

TRANSMISSÃO DOS CULTOS:Acesse 
pibsobradinho2012 no Youtube. Nas 
quartas-feiras, 21 horas, estamos 
transmitindo a mensagem bíblica pelo 
canal da PIBS. Nos domingos, pela manhã 
às 9 horas EBD e a noite 19 horas culto.  

 

 

 

NOSSA GRATIDÃO:  A todo os irmãos que 
contribuíram com os dízimos, resultou em 
84%. Que Deus abençoe a todos. 
 
PARA EFETUAR DÍZIMOS E OFERTAS: Use 
seu Home Banking para honrar a Deus 
com seu dízimo e ofertas. Envie o seu 
comprovante para o zap da PIBS:  
61 – 9 8677-2539 Primeira Igreja Batista 
de Sobradinho: 
 

1. Banco de Brasília – BRB: 
Agência 0107, C/C 
107.613.570-3 

2. Bando do Brasil - BB: Agência 
1226-2, C/C 53.552-4 

 

(OBS: em caráter provisório, vamos usar a 
conta do Banco do Brasil para receber 
depósitos de dízimo. Identifique esse 
depósito, porque as ofertas do Projeto 
Gabu, também são depositadas nessa 
conta. Os valores depositados não podem 
ser confundidos). 

ENCONTROS DE PGMs: Durante a 
semana, participe de um encontro on-line. 
Fique ligado no grupo É notícia na PIBS, 
que será postado o endereço do encontro, 
no aplicativo zoom. 

 

 

 


