
 

 

 

 

 

Informativos 

 

 

 

 

 

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° 16 
Sobradinho-DF, 03 de maio de 2020 

Correndo pela Fé 

              Estamos em um cenário de guerra. Por isso, corremos e lutamos pela vida. 

Outros justos, no passado, viveram situações extremas e é possível que tenham sido 

desafios mais cruéis que o nosso. O testemunho daqueles irmãos mostra que eles 

não correram sozinhos. É o que diz Hebreus 12.1-3 em que regista o sucesso da 
corrida.          

 O êxito de correr pela fé exige que “livremo-nos de tudo o que nos atrapalha 

e do pecado que nos envolve”. Para andar e relacionar-se com Deus, surgem muitos 

obstáculos e muitas situações que impedem o fluxo desse bem-estar, para tirar a 

atenção e separar-nos do Senhor, como coisas do nosso dia a dia, por exemplo 

pessoas, diversão, hábitos e até pecados não confessados. Você reconhece alguma 

situação, na sua vida espiritual, a qual atrapalha o seu relacionamento com Deus? 

Para quem deseja correr com sucesso, precisa se livrar desses fardos.  

 O desenlace pede que “corramos com perseverança a corrida que nos é 

proposta”. O percurso oferece entraves, fatiga e dor. Surgem lágrimas, desejo da 

desistência. Precisamos de perseverança para correr até a linha de chegada, 

ultrapassar cada barreira e passar pelas agonias. Temos uma corrida proposta e o 

elemento que nos mantém firmes, que nos encorajam a perseverar e persistir, sem 

desistir; é a fé em Deus.       

 Para onde deveremos focar os nossos olhos? “tendo os olhos fitos em Jesus, 

autor e consumador da nossa fé”. O nosso olhar tem a direção para Jesus e devemos 

confiar unicamente n’Ele. A sua carreira entre nós foi marcada por oposição, 

escárnio, injurias que culminou na crucificação. Mas, além do sofrimento, sua morte 

e ressureição, a glória da sua missão havia de se revelar e seríamos alcançados pela 

nova vida. Por isso, fitar para o Cristo ressurreto é descansar na certeza de que 

teremos um percurso com sucesso.      

 O páreo pela fé é repleta de glória, nele desfrutamos de santas 

compensações. É uma jornada feita no nome de Cristo, fruto do sentimento de 

pertencimento a Jesus, o que nos motiva ao enfrentamento dos dias complicados que 

vivemos. Contudo, sabemos: “Porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas; 

glória, pois, a ele eternamente. Amém” (Rm 11.36). 

                      De seu pastor e amigo, 

Washington Luiz da Silva. 
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ANIVERSARIANTES: 03- Luciene Silva de 
Souza; 04- Antônio Oliveira da Cruz, Jônatas 
Oliveira Silva; 07- Edna de Oliveira Luciano; 
08- Débora Almeida Alcantara da Silva e 
Fernanda Miranda de Souza. 

ANIVERSARIANTES DE CASAMENTO: 04- 
Jesse Farias e Emília. 

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 o 
Youtube, no canal da PIBS, os cultos: 
quartas-feiras 20 horas, quintas-feiras 21 
horas, domingos 9 horas e 19 horas. 
Participe dos cultos e da EBD. 

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. 

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

 

 

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). 

 

 

 


