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Boletim Dominical N° 31 
Sobradinho-DF, 16 de agosto de 2020 

Igreja Virtual 
A célebre frase: “Todos os caminhos dão a Roma” foi consagrada pelos anos, 

haja vista o poder romano em aproveitar uma janela que se abriu para expansão do 

império, que foi construir estradas para todas as nações que ela tinha domínio. Roma 

aproveitou a oportunidade e fez o que era necessário para a sua projeção. 

A pandemia veio impondo uma crise sobre tudo e sobre todos, inclusive 
sobre a igreja. Mas, Deus antevendo os acontecimentos, projetou e abriu uma janela 

virtual; coisa que nunca imaginamos que a usaríamos, e agora a temos para superar a 

crise de distanciamento social. Conectados a uma ferramenta que nos leva ao mundo 

virtual; temos uma janela oportuna para sermos a igreja que Deus está edificando 

nesse cenário global.       

 O que estamos fazendo com essa janela de oportunidades? Em lugar de 

reclamarmos da ausência da igreja; use o celular, o computador e link-se aos 

acontecimentos da PIBS. Temos a possibilidade de falar a milhões de pessoas. 

Podemos oferecer estudos a muita gente, ensinar a Bíblia. Vamos entrar por essa 

janela de oportunidades e fazer do mal – o distanciamento social, um grande bem em 

agregar pessoas ao convívio da Igreja Virtual.  

De seu pastor e amigo 
Washington Luiz da Silva  
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ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS –AGOSTO - 2020 

                          19% Realizado 

ANIVERSARIANTES: 16- Edi Djanira 
Carvalho Alves; 18- Janaina de Souza 
Gusmão Braga; 20- José Ascendino 
Santos Júnior. 

 

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

CULTO ON-LINE: Participe dos cultos on-

line, sempre nas quintas-feiras, às 21h, 
pelo canal do youtube. 

 

 

 

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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