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Boletim Dominical N° 38 
Sobradinho-DF, 04 de outubro de 2020 

Foi “de tal maneira” 

O amor de Deus declarado como “de tal maneira” pagou o mais alto preço 

possível para nos dar o maior presente possível, pelo qual Jesus orou nas últimas horas 

de Sua vida: “Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que 

me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da 

fundação do mundo” (Jo 17.24). O amor de Jesus, o impulsionou para a crucificação, 

a fim de nos levar a Deus e nos ter com Ele na eternidade.   

De seu pastor e amigo 

Washington Luiz da Silva 
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ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS – OUTUBRO - 2020 

                                               78% Realizado 

ANIVERSARIANTES: 06- Marcos Salviano 
de Sousa; 07- Eunice Gadelha de Sousa; 
08- Daniel Ferreira de Lima; 10- 
Henrique Pessoa Medeiros. 

ANIVERSARIANTES DE CASAMENTO: 
09- Hudson Teles e Fernanda; 10- 
Henrique e Cibele. 

Classe de  EBD em ação: Matricule-se 
numa das classes de EBD. Todos os 
domingos os  links das aulas são 
postados no  grupo É Notícia na PIBS. 
Entre na sala de sua prefência e 
participe. 

 

ENCONTROS SEMANAIS DA PIBS: 
PGMs – participe de um dos grupos de 
PGMs. Veja a lista dos lideres divulgada no 
“É Noticia na PIBS” e faça contato. 

LIVE Culto de Quinta ao vivo, 21 horas, pelo 
canal da PIBS, no YouTube. 

DOMINGO: às 9h EBD e 19h culto pelo 
canal da PIBS, no YouTube. Os cultos nos 
domingos a noite serão transmitidos ao 
vivo. 

TELEFONES PIBS: Informamos que apenas 
o telefone 3487-4222 e o celular 98677-
2539 (whatsApp) estão funcionando. 

 

 

 

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 
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