
14h
30

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.

RECEITA ATÉ 10 DE ABRIL DE 2016

17
ABR
2016

Ministério: Pr. Jonas Xavier de Pina 

ADMINISTRAÇÃO

Visitante, seja bem vindo!

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

55%

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

24/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
André e Suelen

Isadora
Célia

Daniel

Aron

Daniel

Aron
M. Música

Edmilson
Carlos / Helen / Moisés

Daniel
Daniel

Marcos e Mariana

“MISSÕES, TEMPO DE CONTRIBUIR”

“Em seu nome as nações colocarão a sua esperança”
(Mt. 12.21 NVI)

 Queridos irmãos,

 Quero parabenizá-los como membros de nossa 
igreja, pela iniciativa de unir forças de forma mais 
expressiva, visando alcançar uma participação maior e 
mais efetiva na campanha missionária deste ano.
 Aos jovens e adolescentes, que entendendo a 
importância desta tão grandiosa obra, abraçaram o 
desafio e trabalharam para que o esforço conjunto 
pudesse viabilizar um valor maior na oferta levantada.
 Não posso deixar de reconhecer o esforço 
sempre especial de cada adulto, pois temos expressado 
nosso amor à obra missionária há muitos anos e temos 
percebido quão importante tem sido para nós, sermos 
parte destes tão grandes desafios.
 Amados, 
 A Obra do Senhor, independente de onde seja 
realizada, se no bairro onde moramos, na cidade onde 
nascemos, no país dos nossos pais ou em outro qualquer 
país, é obrigação do povo de Deus, mesmo que a mesma 
esteja sendo realizada indiretamente por algum 
missionário designado por nossa Junta Missionária, faz 
parte de um compromisso que Deus deixou para cada um 
de nós e que Jesus Cristo não se esqueceu de transmiti-
las para que ninguém pudesse deixar de obedecer, 
usando como desculpa o desconhecimento de suas 
ordens: “Portanto, vão e façam discípulos de todas as 
nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. E depois ensinem estes novos discípulos a 
obedecerem todas as ordens que Eu lhes dei; e tenham 
certeza disto, que Eu estarei sempre com vocês, até o fim 
do mundo.” (Mat. 28.19-20)
 Toda honra, toda a glória e todo louvor, sejam 
dados ao Rei dos reis.
 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:________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________

100%

Multimídia
Som

Recepção
Recepção Lateral

Diáconos
Transmissão
Filmagem

17/ABR MANHÃ NOITE

M. Música
Jonas e Érika
Juliene Morais

Carlos
Daniel

Giovana

Daniel

Giovana

M. Música

Giovana
  Ilde / Célia / Eleno

Daniel
Daniel

Julio e Santina
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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

24/ABRIL

A ESPOSA SURDA
 
 Um homem ligou para o médico pra marcar uma 
consulta.
- Qual o problema da sua esposa? Perguntou o médico.
- Surdez. Não ouve quase nada.
- Então o senhor vai fazer o seguinte: Antes de traze-la, 

faça o teste para facilitar o diagnóstico. Sem ela olhar, o 
senhor, a certa distância, fala em tom normal, até que 
perceba  a que distância ela consegue ouvir. E quando 
vier, dirá a que distância o senhor estava quando ela o 
ouviu,  certo?
- Certo, combinado  então.

 À noite, quando a mulher preparava o jantar, o 
marido decidiu fazer o teste.
- Mediu a distância que estava em relação à mulher, e 

pensou. Estou  a 15 metros de distância. Vai ser agora:
- Maria, o que temos para o jantar? Não ouviu nada, então 

aproximou-se  a 10 metros.
- Maria, o que temos para o jantar? Nada ainda. 

Aproximou-se a 5 metros.
- Maria, o que temos para o jantar?- silêncio, ainda.

Por fim, encosta-se às costas da mulher e volta a 
perguntar:- Maria, o que temos para o jantar?
- Frango, meu bem. É a quarta vez que te respondo.

 Amiguinho, percebe? Muitas vezes achamos 
que o problema ocorre com os outros,  quando na 
realidade o problema é nosso, só nosso. Achamos que 
Deus não ouve as nossas orações, mas quando nos 
aproximamos Dele, percebemos que o erro sempre 
esteve em nós, por não ouvirmos o que Ele diz. A que 
distância você está de Deus?
"Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós." Tiago 4.8

 Um beijo da tia Laudicéa

17/ABRIL
Bety / Valnice / Letícia
Liene / Juliene / Beatriz

24/ABRIL
Henrique  / Keyla

Ana Lúcia / Levi / Elis

Évellin / Elis / Ana  Evellin / Elis / Ana 

Karla e Juliene

Luciane / Beatriz 

Evanilde

Célia / Henrique

Letícia / Caio

Luiz Nilton

Regina / Luiz

Eva

Pr. Jonas 

Keila e Karla 

Luciane / Beatriz

Célia / Henrique

Elimar

Letícia / Caio

Souza

Dulci

Eva 

Pr. Jonas 

- Alfredo Fraulob (Saúde)
- Juvenal - (Irmão Mª. Mardine)
- Kaique Zanatta

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

17/04 - DOMINGO
Gercilei Alves Nogueira
Gisela S. Moreno dos Santos

18/04 - SEGUNDA
Alceu Coelho Pereira
Carlos Eduardo N. da Silva
 
19/04 - TERÇA
Julio Cezar Ribeiro da Rocha
Nathália Barbosa de Amorim 

20/04 - QUARTA
Agapito Dolar Gomes

LEVE ESPERANÇA – BÍBLIAS (continuação)

 Os testemunhos são inúmeros. Uma irmã, ao 
receber a Bíblia, chorava como uma criança, e o 
missionário que levou as Bíblias, ficou impactado com 
as reações, se lembrando do trabalho e esforço de 
inúmeras pessoas para que a distribuição pudesse 
acontecer.
 Ao todo, 600 mil Bíblias já foram distribuídas 
em quase todas as províncias de um grande país da 
Ásia. E ainda há muito que fazer, se tivermos em mente 
que cerca de 4 bilhões de pessoas no mundo atual 
nunca ouviram falar de Cristo.
 O objetivo de Missões Mundiais continua sendo 
o de alcançar os lugares de maior necessidade no 
mundo, alcançando interiores, vilas e minorias étnicas 
com a distribuição de exemplares da Palavra. Para isso, 
o desafio precisa ser não só nosso, mas de todo o povo 
de Deus. Você, nosso intercessor e mantenedor, é peça-
chave para o alcance das regiões mais difíceis do 
mundo, pois essa estratégia, além de impactar a vida de 
milhares de pessoas, tem sido uma porta para que 
outros trabalhos possam ser realizados.
 Nossos missionários na Ásia, juntamente com a 
coordenação da obra missionária nessa região, estão 
trabalhando novas estratégias para que sejamos cada 
vez mais eficazes nesse trabalho. Peço a você que os 
cubra em oração, para que Deus os conduza nesse 
processo. Nossa maior alegria está em saber que 
podemos contar com você para, juntos, realizarmos 
aquilo que Deus nos confiou nessas nações. Que Ele 
possa recompensar você por todo o esforço que tem 
feito para que a Palavra da Vida possa chegar às mãos 
de milhares de pessoas.

 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.

OFERTA ESPECIAL PARA MISSÕES MUNDIAS: Hoje, no culto da 
noite, traga a sua oferta. "Leve Esperança".

ALMOÇO - PRÓ-AÇÃO SOCIAL: No próximo Domingo, 24/04/16.  
Estrogonofe de Frango, acompanha arroz e batata palha. 
Marmitex - R$ 10,00. Só para  levar.

CANTINA PRÓ-MISSÕES MUNDIAIS: Hoje, após o culto da noite, 
contamos com todos vocês.

18/04/2009 Moisés e Francibelle                 (07 anos -  Lã)

21/04 - QUINTA
Lídia Mairy dos Santos Pullin 

22/04 - SEXTA

Glenda Monteiro da Rosa
Pr. Jonas Xavier de Pina
Leonardo Fraulob Mattos 

23/04 - SÁBADO
Jorge Luiz G. da Silva Barbosa
Lucas Melo dos Santos

EVANGELISMO E MISSÕES

17/ABRIL

19/04/2005 – Fernanda Silva Lima Salustriano
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