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Educação Cristã Laudicéa Cordeiro de Pina

Música Elosande Camondá Pereira

SEMPRE NA SIB

Ao depositar ou transferir sua 
contribuição, envie seu 
comprovante por email: 

administracao@sibcg.org.br ou 
entregue o comprovante no 

envelope, NO MÊS DO PRÓPRIO 
DEPÓSITO. Favor identifique sua 
contribuição e coloque seu nome 

completo no envelope.
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Ministério: Pr. Jonas Xavier de Pina 

ADMINISTRAÇÃO

Visitante, seja bem vindo!

secretaria@sibcg.org.br
www.sibcg.org.br facebook.com/sibcg

84%100%

ORÇADO REALIZADO

ATIVIDADES SEMANAIS

DOMINGOS
9h EBD
10h Culto da Manhã
19h Culto da Noite

TERÇAS
Reunião de Oração

MCA 

QUARTAS
Culto de Oração19h

30

SEXTAS
Pgs 

SÁBADOS
Ensaio do Louvor

Ensaio do Coro Integração

ATENDIMENTO NA SECRETARIA

ATENDIMENTO PASTORAL

SEGUNDA A SEXTA
8h-11h 13h-17h

TERÇAS E QUINTAS
9h-11h Pr. Jonas

QUARTAS E SEXTAS
14h-17h Pr. Marcos

Ministérios, Departamentos, 
Conselhos e Comissões que 
marcarem atividades, reuniões 
ou ensaios na SIB, favor  
comunicar o dia e horário à 
Secretaria
COM ANTECEDÊNCIA.

Multimídia
Som

Recepção
Recepção Lateral

Diáconos
Transmissão
Filmagem

10/ABR MANHÃ NOITE

Dízimos e Ofertas

Construção
Ação Social

CONTRIBUIÇÕES BANCO AGÊNCIA

Dízimos e Ofertas

CONTA OP

Banco do Brasil
Caixa Econômica Federal
Caixa Econômica Federal
Caixa Econômica Federal

3497-5
1108
1108
1108

4215-3
91-9

2347-9
2347-9

003
013
013

Pastor Titular Pr. Jonas Xavier de Pina

Pastor Auxiliar Pr. Marcos Batista Ferreira da Costa

Evangelismo e Missões Dulci Estevam

Mauricea Brunet DiasAdministração

7h15-8h

     14-17h

19h
30

16h
30

M. Música
João e Sílvia

Beatriz Morais
Antonio
Daniel

Aron

Daniel

Aron
M. Música

Beatriz Diniz
  Rosalina / David / Ademir

Daniel
Daniel

Marcos e Mariana

“ABRIL, MÊS DA ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL!“

“Lâmpada para os meus pés é tua palavra e, luz para o 

meu caminho.” (Salmo119.105)

 Querida Igreja,

 Embora tendo sido criado em um lar evangélico, apenas 
tive meu encontro com o Senhor, aos quase dezoito anos.
 Uso estas palavras iniciais, para justificar minha defesa 
em favor da maior instituição de ensino teológico que o mundo 
evangélico já conheceu, chamada: EBD.
 Seu efeito é tão grandioso, que aqueles que hoje 
ocupam lugar no ministério Pastoral, E. Cristã, Música, Missões, 
Diaconal em nossas igrejas, se foram alunos da EBD em suas 
igrejas, foram forjados em suas construções espirituais, à luz da 
Palavra ministrada por homens e mulheres de Deus, que 
independente de suas formações acadêmicas, sempre se 
aplicaram em estudar cada conteúdo que vinha sendo 
apresentado para nossas igrejas e apresenta-los cada um do seu 
jeitinho, sem macular os ensinos trazidos em nossas revistas.
 Trago esta reflexão no primeiro domingo do mês de 
Abril, pois este é o mês em que os Batistas brasileiros celebram o 
mês da EBD e o faço, pensando no desastre que tem assolado 
nossas igrejas, com o fim desta instituição de ensino, alguns a 
tendo até mesmo como uma instituição falida.
 Se ensinar a Bíblia aos fiéis é levar alguma instituição ao 
abismo, não posso considerar esta instituição como uma igreja.    
Nossas igrejas estão adoecidas, nossos púlpitos estão pobres de 
ensino, pois a formação de base para a vida cristã está sendo 
relegada a um plano inferior.
 Agradeço a Deus pelos excelentes professores que 
nossa igreja tem mantido em nossa EBD.
 Agradeço a Deus pela disposição e disponibilidades de 
todos os nossos alunos. A começar dos mais novos em idade, 
indo pelas classe em suas diferentes etapas de idade, bem como, 
aos novos no Evangelho, que tem aprendido, que para sermos 
seguidores de Cristo, precisamos conhecer o máximo possível a 
respeito de sua vida e ministério e isso somente se torna possível, 
através de uma vida de estudo através da EBD.
 Tenham todos,  um abençoado dia do Senhor.

 Pr. Jonas Xavier de Pina

Mensageiras e Embaixadores 
do Rei

Querido irmão,
Este espaço está reservado para que você possa fazer suas 
anotações sobre o culto. Coloque aqui suas observações sobre a 
mensagem, músicas, textos bíblicos interessantes, frases citadas...

Pregador:____________________________________________
____________________________________________________
Título:_______________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________
Texto:________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________

Multimídia
Som

Recepção
Recepção Lateral

Diáconos
Transmissão
Filmagem

03/ABR MANHÃ NOITE

M. Música
Antonio e Rosalina

Jasmine
Moisés
Daniel

Aron

Daniel

Aron
M. Música

Horácio e Flaviane
     Helen /Célia / Carlos

Daniel
Daniel

Wéllington e Márcia

REALIZADO REALIZADO

JAN

FEV

100%  120%

MAR

100%100%
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PEDIDOS DE ORAÇÃO

Maternal

Pré-Primário

Primário

Juniores

Jovens

Adolescentes

Daniel

Novos Decididos

 Alternativa

Doutrinas 

   ESCALA DA EBD

 Crianças de 2 a 8 anos

ATIVIDADES

‘‘Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós; por isso, estamos alegres’’. Sl. 126.3

CULTO
INFANTIL

EDUCAÇÃO CRISTÃ ANIVERSÁRIOS

‘‘Irmãos, orem por nós’’. 1 Ts. 5. 25

10/ABRIL

A MÁSCARA E A BÍBLIA

Numa fazenda com muitos cavalos, em certas épocas do 

ano, alguns cavalos usam máscaras nos olhos e por muito tempo 

eu sentia pena por eles não conseguirem ver. Mas então descobri 

que eu tinha uma ideia errada sobre aquelas máscaras. 

As máscaras são feitas de tela e os cavalos conseguem 

enxergar através delas, mas as moscas que causam doenças nos 

olhos, não conseguem atravessá-las. Por isso, entendi que 

aquelas máscaras não impedem os cavalos de ver, elas os 

impedem de ficarem cegos!

Frequentemente, as pessoas que não são cristãs, tiram 

conclusões sobre a Bíblia exatamente como eu pensava sobre 

aquelas máscaras. Elas enxergam a Bíblia como algo que Deus 

coloca sobre nossos olhos para nos impedir de ver toda a 

diversão e os prazeres que o mundo tem a oferecer. Elas sentem 

pena de nós por acharem que Deus está nos impedindo de 

desfrutar da vida. Quanto engano! O que eu não sabia sobre a 

máscara dos cavalos, elas também não sabem nada sobre a 

Bíblia...

A Bíblia não nos impede de ver as coisas boas, ela nos 

impede de sermos infectados pelas mentiras que causam a 

cegueira espiritual. Ela também não nos impede de desfrutar da 

vida e sim nos mostra que podemos ter um relacionamento com 

Deus através do seu Filho Jesus Cristo, e esse é o maior prazer 

que alguém pode desfrutar!

"Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles 

obedecerei até o fim." (Salmos 119:33).  (extraído)

Um beijo da tia Laudicéa

03/ABRIL
Rafaela / Karla / Isadora
Evelin / Paulo / Beatriz D.

10/ABRIL
Giovana ,Célia

Wélington e Márcia

Évellin / Elis / Ana  Evelin / Elis / Ana 

Keila /  Karla 

Luciane / Beatriz 

Evanilde

Célia / Henrique

Letícia / Caio

Souza

Regina / Luiz

Eva

Pr. Jonas 

 Keila / Karla  

Luciane / Beatriz

Célia / Henrique

Elimar

Letícia / Caio

Luiz Nilton

Dulci

Eva 

Pr. Jonas 

- Alfredo Fraulob (Saúde)
- Kaique Zanatta 

- Nair - (Mãe de Liene)
- Pr. Luiz Valdir Lubas (Saúde)

03/04 - DOMINGO
Larissa Conde V. dos Santos 
Rosana Apª. Conde Vieira

04/04 - SEGUNDA
Fernanda G. Pimentel Higino
Gersina Alves dos S. Costa
Marcus Hugo S'Anna Cardoso
Valter Alves Delgado

06/04 - QUARTA
Douglas Leite de Souza
Érika Russi Fernandes
Marcos Vieira de Azevedo

OCEANIA: UM NOVO DESAFIO

 A Oceania é a mais recente fronteira cruzada por 
Missões Mundiais.
 A Igreja na Oceania assume feições diferenciadas, 
uma vez que o continente é um caldeirão de etnias. O sentido 
do sagrado é profundamente arraigado. Alegria de viver, 
acolhimento e fraternidade de muitas etnias facilitam a 
aceitação do Evangelho e encontram nele a reiteração de seus 
valores. Há porém o desafio da enculturação: igreja ainda em 
construção, busca por sua identidade. 
 Os crentes de origem aborígine tendem a viver com 
mais fervor e consagração. Papua Nova Guiné, as ilhas Wallis e 
Futuna, Samoa e Nova Caledônia, Tonga e Nova Zelândia, já 
possuem histórico de envio de missionários de outras 
denominações.
 Nas áreas mais urbanas, sobretudo na Austrália e 
Nova Zelândia, pela influência da cultura ocidental, há tensões 
políticas e dificuldades econômicas. 
 A secularização tenta excluir os traços da herança 
histórica do cristianismo e há abandono de congregações. Mas 
há também sinais positivos de fé, esperança e amor, nas 
comunidades cristãs ali presentes.
 A JMM, em seu projeto Bíblia para os Povos, visa levar 
a Palavra de Deus aos povos não alcançados. Um casal está na 
Oceania em contato com uma etnia ágrafa, e pretende criar a 
escrita, dicionarizar a língua, alfabetizar o povo e traduzir a 
Bíblia para o seu idioma. 
 Essa é uma grande oportunidade de colaborar com a 
expansão do Reino de Deus levando esperança aos povos que 
ainda precisam de Cristo!

 Ministério de Evangelismo e Missões – em 
                 Campanha de Missões Mundiais

PEDIDOS DE ORAÇÃO
‘‘Irmãos, orem por nós’’. 1 Ts. 5. 25

PEDIDOS DE ORAÇÃO

‘‘Irmãos, orem por nós’’. 1 Ts. 5. 25

MINISTÉRIO DE AÇÃO SOCIAL: Solicitamos doações de 
alimentos para montagem de cestas básicas.  As doações para 
as cestas também pode ser em dinheiro, coloque no envelope 
específico da ação social. 

MINISTÉRIO DE EVANGELISMO E MISSÕES: Informa que 
continuará recebendo doações de roupas; há também 
necessidade de mesas e instrumentos musicais para o trabalho 
do Projeto Missionário no bairro Parati. Mais informações com a 
Dulci.

CANTINA: Hoje, Pró-Missões, após o culto da noite, contamos 
com todos vocês.

ALMOÇO - MASSAS: No próximo Domingo a partir das 11:30. 
Trazer pratos e talheres.

VEM AÍ CHÁ DAS MULHERES: Dia 16/04, Sábado, às 16h. 
Venham participar.

09/04/2005 Antonio Neto e Millei                (11 anos – Aço)

07/04 - QUINTA
Izabela Morais Rachid
Margarida Henrique dos Santos

08/04 - SEXTA
Oséias Ferreira Bezerra

09/04 - SÁBADO
Michele A. O Michelim Tobji
Virginia Ferraz Barbosa 

EVANGELISMO E MISSÕES

03/ABRIL

06/04 Nicolly Alves Nogueira Henriques
08/04 - Luana Beatriz Alves Dias

                              - Lucas Montegomeri Valladão Barros
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