
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 04 DE DEZEMBRO DE 2016

11
DEZ
2016

Ministério: Pr. Jonas Xavier de Pina 

ADMINISTRAÇÃO

Visitante, seja bem vindo!

40%

100%

ORÇADO REALIZADO

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

TERÇAS

Reunião de Oração

MCA 

QUARTAS
Culto de Oração

19h
30

SEXTAS
Pgs 

SÁBADOS
Ensaio do Louvor

Ensaio do Coro Integração

ATENDIMENTO NA SECRETARIA

ATENDIMENTO PASTORAL

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

Terças 9h-11h

PR. JONAS

Quartas e Sextas14h-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.

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

“DIA DA BÍBLIA 2016”

“A sua palavra é uma lâmpada que ilumina o caminho 
por onde eu ando. Ele me ajuda a não tropeçar!”  

(Salmo 119.105)

 Queridos irmãos!

 Hoje comemoramos o dia da BÍBLIA. O segundo 
domingo do mês de dezembro tem sido ao longo dos 
anos, o dia em que nós, povo evangélico, também conhe-
cido como família de Deus, tributamos nossa gratidão a 
Deus por Sua Palavra. 
 Não há dúvida alguma para aquele que serve ao 
Deus altíssimo, que a Palavra de Deus é uma palavra viva.  
Todo tempo em que dela nos apropriamos, ensinamentos 
maravilhosos são somados à nossa vida. 
 Desculpem-me voltar nesta semana novamente 
ao assunto que cercou de tristeza nosso povo brasileiro: A 
queda do avião com a equipe de futebol de Santa Catari-
na. 
 Desta feita o faço, exatamente por conta do dia 
da Bíblia. Entre os escombros do avião, foi encontrada 
entre os pertences uma bíblia de propriedade de um dos 
sobreviventes. Bíblia esta que fora presenteada ao joga-
dor Neto, por sua esposa, membro com ele da Igreja 
Batista em Chapecó – Santa Catarina.  
 Bíblia que segundo o jornalista, responsável pela 
devolução da mesma à esposa do dono, encontrava-se 
aberta no Salmo de número 63, em cuja página se encon-
tra a seguinte mensagem que passo a descrever, não na 
mesma versão, mas sim, na versão: “Nova Bíblia Viva”–
 “Ó Deus, meu Deus poderoso, toda manhã eu O 
busco! A minha alma tem sede do Senhor. Preso nesta 
terra seca, todo meu ser tem sede do Senhor. Quem me 
dera estar em sua casa para ver o seu poder e a sua glória”. 
(Sal. 63.1-2).
 Creio que muitos de nós tem orado ao nosso Deus 
pela recuperação total deste jogador, tanto como de 
todos os demais. No entanto, não poderia deixar de des-
tacar, que segundo minha maneira de ver, esse nosso 
irmão, vai a partir destes últimos dias, encontrar de fato 
razão para buscar ao Deus da Bíblia de forma incessante,  
creio eu que, não para pedir, mas muito mais, para 
agradecer pela restituição de sua vida, pois cordéis da 
morte o cercaram. 
 Mas Deus em seu infinito amor, entendeu por bem 
preservar-lhe a vida, dando-lhe a oportunidade de 
continuar testemunhando a respeito do poder de Deus 
em seu viver.
 Tenham todos um abençoado dia do Senhor.

 Pr. Jonas Xavier de Pina

Embaixadores do Rei
Mensageiras 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%

SEGUNDA

7h15-8hReunião de Oração5h30-6h30

14h-17h

Quintas9h-11h

Multimídia
Vigilância
Recepção

Recepção Lateral
Diáconos

Transmissão
Filmagem

18/DEZEMBRO MANHÃ NOITE

- - - - - - - - - - - - -
João e Sílvia

Juliene
Eleno
Daniel

Aron

Daniel

Aron

 Jonas Oliveira / Eduardo

Beatriz Morais
Ilde / Antônio / Erinaldo

Daniel
Daniel

Julio e Santina

Multimídia
Vigilância
Recepção

Recepção Lateral
Diáconos

Transmissão
Filmagem

11/DEZEMBRO MANHÃ NOITE

- - - - - - - - - - - - -
Edmilson
Jasmine
Ademir
Daniel

Aron

Daniel

Aron

 Vágno / Claudio

Horácio
Lúcia / Carlos / David

Daniel
Daniel

Rodrigo e Lucicleia
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PEDIDOS DE ORAÇÃO

Maternal

Pré-Primário

Primário

Juniores

Jovens

Adolescentes

Daniel

Novos Decididos

 Alternativa

Doutrinas 

   ESCALA DA EBD
ATIVIDADES

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

EDUCAÇÃO CRISTÃ ANIVERSÁRIOS

‘‘Irmãos, orem por nós’’. 1 Ts. 5. 25

*REFLETINDO SOBRE SUAS ESCOLHAS*
(extraído)

 Há alguns anos, em uma véspera de ano novo, um  
homem muito rico que não tinha mulher, filhos, nem qualquer 
outro familiar, decidiu presentear todos os empregados de sua 
mansão. Na hora do jantar, ele chamou os funcionários e pediu 
para que eles se assentassem à mesa.
 À frente de cada um havia uma Bíblia e uma pequena 
quantidade em dinheiro. Depois que todos se acomodaram, o 
homem perguntou: - O que vocês preferem receber de presente: 
esta Bíblia ou este valor em dinheiro? Não fiquem tímidos, vocês 
podem escolher o que quiserem.
 O primeiro empregado a se manifestar foi o zelador: - 
Senhor, eu gostaria muito de receber a Bíblia, mas como não 
aprendi a ler, o dinheiro será mais útil para mim.
 O jardineiro foi o segundo a falar: - Senhor, minha esposa 
está muito doente, e por esta razão eu tenho mais necessidade do 
dinheiro. Caso contrário, escolheria a Bíblia, com certeza!
 A terceira foi a cozinheira: - Senhor, eu sei ler. Para falar a 
verdade, é uma das coisas que mais gosto de fazer. Porém, eu 
trabalho tanto que nunca consigo arranjar tempo nem para 
folhear uma revista, quanto mais ler a Bíblia. Por isso, vou aceitar o 
dinheiro.
 Por fim, chegou a vez do menino que cuidava dos animais 
da mansão. Como o senhor sabia que a família do garoto era muito 
pobre, ele se adiantou: - É claro que você vai pegar o dinheiro, não 
é mesmo, rapaz!? Você pode comprar alimentos para fazer uma 
boa ceia em sua casa, além de comprar uns sapatos novos.
 O menino, então, surpreendeu a todos com a sua 
resposta: - Não seria nada mal comprar um peru e outras comidas 
saborosas para dividir com meus pais e meus irmãos. Eu também 
preciso de um par de sapatos novos, já que os meus estão muito 
velhos. Mas, mesmo assim, vou escolher a Bíblia. Sempre quis ter 
uma. Minha mãe me ensinou que a Palavra de Deus vale mais do 
que o ouro e é mais saborosa que um favo de mel.
 Ao receber a Bíblia, o menino imediatamente a folheou e 
encontrou dentro dela dois envelopes. No primeiro, havia um 
cheque com valor 10 vezes maior do que o dinheiro deixado pelo 
senhor em cima da mesa. Já no segundo, havia um documento 
que fazia daquele que escolheu a Bíblia, o herdeiro de toda a 
fortuna do homem rico!
 Diante da emoção do garoto e do espanto dos outros 
empregados, o senhor abriu uma das Bíblias e leu em voz alta para 
que todos ouvissem:
 “A lei do Senhor é perfeita, e revigora a alma. Os teste-
munhos do Senhor são dignos de confiança, e tornam sábios os 
inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos, e dão alegria 
ao coração.”  Salmo 19.7.

 Um beijo da tia Laudicéa

- Kaique Zanatta e família.
- Nair - (Mãe da Liene - saúde)

- Pedro Estêvam - (saúde)
- Romildo J. Severino- (saúde)
- Sebastiana Gomes (saúde)

- Delcio Arteman Rolin-(saúde)-
                      (familiar da Andrea)
- José Zanábria/fam. - (P.Dyana)
- Ramon Fernandes - (P. Dyana) 
- Agapito - (saúde)

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

PEDIDOS DE ORAÇÃO

‘‘Irmãos, orem por nós’’. 1 Ts. 5. 25

SIBCG-DELIBERAÇÕES Nº 90 DA DIRETORIA.

 Em atendimento ao disposto no 2º. do Art. 19 do Esta-
tuto da SIB, a Diretoria Estatutária da Igreja reuniu-se no dia 
29/11/2016 com 06 membros presentes, nas dependências da 
SIB, tomando as deliberações abaixo relacionadas, que após 
30 dias de sua publicação serão homologadas pela Assem-
bleia Geral da SIB, caso não haja discordância sobre qualquer 
assunto tratado nessa Reunião e comunicado à Secretaria da 
Igreja dentro do prazo citado acima.
1)RELATÓRIO FINANCEIRO: Com parecer favorável do Con-
selho Fiscal foi aprovado o Relatório Financeiro dos  meses de 
Agosto, Setembro e Outubro/2016.

2)DELIGAMENTO DO QUADRO DE FUNCIONARIOS: Regis-
tramos pedido de demissão do funcionário Ismael Fonseca 
Roa Manhani do quadro de funcionários da Igreja, sendo que o 
mesmo cumprirá aviso até o dia 10/12/2016.

3)ANIVERSARIO DE 68º DA SIB: Registramos que as come-
morações pelo 68º aniversário da Igreja, serão nos dias 11 e 
12/02/2017.

4)SOLICITAÇÃO PARA USO DO TEMPLO: a)Fica aprovada a 
cessão para uso do templo à Comissão de Cidadania e Ação 
Política da Ordem dos Pastores da Associação Centro de Igre-
jas Batistas, para a realização de um Culto de Gratidão a Deus 
pela eleição do Sr. Marcos Marcello Trad, como Prefeito da Ci-
dade de Campo Grande, MS, será no dia 08 de dezembro, a 
partir das 19.30h. b)Fica aprovada a cessão para o uso do tem-
plo para a cerimônia de casamento de Jardel de Carvalho 
Barbosa e Ariana Gomes Farinha, membros da Igreja Sara 
Nossa Terra, será realizado no dia 29/07/2017 às 20h e  terá 
como oficiante o Bispo Antonio Tonetti. 
5)MOVIMENTO DE MEMBROS: ENTRADA POR CARTA DE 
TRANSFERÊNCIA - Marcos dos Santos Silva, Daniela Pereira 
da Silva e Davidson Pereira dos Santos da Igreja Batista do Rio 
daPrata/RJ.
6)TOTAL  GERAL DE MEMBROS: Saldo Anterior = 442 +3 (ent.-
carta)+10(aclamação/Assembleia)=455 Membros.

Marly N. de O. Niz-Secretária    Jonas X. de Pina-Presidente

 Crianças de 2 a 8 anos

13/12/2008 Cleyton e Fernanda             (08 anos – Barro)
17/12/1988 Roberto e Sheily            (28 anos – Hematita)

Inglês

ALMOÇO E CANTINA PRÓ-CORO INTEGRAÇÃO: Hoje,almoço a 
partir das 11:30 e cantina, após o culto da noite, venha  participar!

ESCOLA BÍBLICA: Informamos aos alunos da EBD que o ano le-
tivo termina no dia 18/12. Nos domingos 25/12 e 01/01, não have-
rá atividade pela manhã. Retornaremos no dia 08 de janeiro com 
a EBD especial de férias. Escolão de 9 às 10:30, com 2 classes: 
Jovens e adultos e Departamento Infantil.

PROGRAMAÇÃO DE FIM DE ANO: - Coro Sibemol apresenta O 
Musical“Natal Brasileiro”  no próximo Domingo, 18/12, às 19h00.
- Coro Integração apresenta o musical “Um Novo Coração no 
Natal”, dia 25/12, domingo, às 19h00. Convide seus familiares e 
amigos!
-Culto de Ano Novo: Sábado, 31/12, às 20h00.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: No próximo Domingo, 18/12.
Haverá profissão de fé para os que querem batismo.

DEVOCIONAL 2017: Logo estarão à venda na secretaria - O Pre-
sente Diário, letra grande, em espiral - R$ 15,00; Tamanho médio 
- R$ 10,00 e Manancial - R$ 15,00. Não deixe de reservar o seu.

18/DEZEMBRO

Ana/Keila/Alethéia

Luciane e Beatriz

Bety

Cláudia

Letícia

Luiz Nilton

Luis /Vanessa

Pr. Jonas

Rodízio

Elis / Nanci

ADORADOR JÚNIOR:  09 a 11 anos. 
Pegue seu formulário na mesa dos Diáconos  (Culto da noite) 

18/DEZEMBRO
1 a 2 anos -

2 a 4 anos - Musical Infantil
5 a 8 anos - Musical Infantil

11/DEZEMBRO
1 a 2 anos - Ana Lucia / Valquíria

2 a 8 anos - Nanci / Claudia / Lucicleia

11/DEZEMBRO

Ana/Keila/Alethéia

Luciane / Beatriz

Célia

Evanilde

Letícia 

Souza

Regina /Lucia 

Pr. Jonas

Rodízio

Karla /Nanci

11 - DOMINGO
Lina Diehl

12 - SEGUNDA
Alexandre Moreno Santos
Gustavo H. Ross Anesi
Jonas S. da S. Fernandes
Marianne Nunes Ferreira

13 - TERÇA
Cleyton Teixeira Higino
Larissa de Souza Pinto

14 - QUARTA
Lucia Mª de Souza Pinto

15 - QUINTA
Matheus Garcia Lopes

16 - SEXTA
Francis Santana Nava Cardoso
Jonas Cordeiro de Pina 

17 - SÁBADO
Pedro Henrique de O. Ramos

15 - Quinta - Vitor Poleszuk Niz 

  DELIBERAÇÕES  
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