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

Confiar em Deus
“Acaso, não procede do altíssimo tanto o mal como o bem?” (Lm 3.38).
Observe também Ec 7.14 e Is 45.7 juntos afirmam claramente o que é ensinado como
principio em toda a Bíblia. “Deus controla tanto o bem quanto o mal. Deus não está
olhando em outra direção ou é pego de surpresa quando a adversidade nos atinge. Ele
está no controle daquela adversidade, dirigindo-a para a sua glória e para o nosso bem
[...] precisamos confiar em Deus e em seu controle soberano”. (Extraído – Confiando em
Deus – Jerry Bridges).
Confiar em Deus na adversidade não significa isenção de sofrimento e dor
no coração. Mas, na dor e no sofrimento ou qualquer outro abalo sejamos capazes de
dizer: Senhor, eu sei que o Senhor controlava esse problema. Não compreendo porque
o Senhor permitiu que isso acontecesse, mas confio no Senhor.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

Informativo
ANIVERSARIANTES:
21Raquel
Monteiro Gomes; 22- Daniel de Lima
Sousa Bezerra; 23- Clênia Gomes Pereira
de Souza; 24- Jorge Veloso Barbosa.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO: 25Marcelo da Silva e Lorena Cristina,
Rubens Pires e Roselayne Renata.

ATENDIMENTO PASTORAL: Se precisar
falar com o pastor, entre em contato
para agendar o atendimento on-line.
CULTO ON-LINE: Participe dos cultos online, sempre nas quintas-feiras, às 21h,
pelo canal do youtube.

E-mail do Min. de Comunicações: comunicacoes@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
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