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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:________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

ORÇADO REALIZADOREALIZADO

Mensageiras do Rei
Embaixadores do Rei

Giovana 

 07
FEV
2016

Mas eu não dou valor à minha própria vida, a menos que eu 
possa terminar a carreira e completar a obra que o Senhor 
Jesus  me destinou a realizar, a obra de contar aos outros a 
boa-nova da graça e do amor de Deus. (Atos 20.24 – NBV)

 “29 ANOS ATRÁS...”

 Queridos Irmãos, 

 Desculpem-me utilizar a expressão acima, para fazer um 
agradecimento particular a Deus, por minha vida, minha família e a 
todas as igrejas por onde Ele me permitiu passar e trabalhar.
 No dia 07 de fevereiro de 1987, passei pelo Concílio que me 
examinou para o Ministério Pastoral Batista. A Igreja onde fui 
criado, viu em mim evidências de uma Chamada para a Obra. Hoje, 
decorridos exatos 29 anos, preciso fazer uma pausa para 
agradecer ao “ Pai pelas coisas que Ele fez e ainda irá fazer... “ 
 De fato, sou sincero em afirmar. Se hoje posso olhar para 
trás e verificar que já se vão quase três décadas, posso verificar 
que tudo quanto pude ajudar a fazer, só foi possível, pois aquele 
que nos chama, é também, aquele que nos capacita para sua obra. 
 Tudo começou, porque uma pequenina igreja, entendeu 
que poderia confiar em que,  ajudado por Deus, eu poderia 
trabalhar junto com eles. Menos de um ano após, estava eu de 
volta à minha igreja de origem, para enfrentar agora como seu 
Pastor, os desafios que Deus havia reservado para minha vida e 
ministério. Dez anos e dois meses após, Deus me fazia 
experimentar um desafio  maior. Enquanto em almejava sair para 
longe, Deus me deu a oportunidade de crescer com uma outra 
igreja, bem perto de onde eu havia estado, em uma comunidade, 
bem parecida desta agora. Ali, pude ajudar a construir uma 
caminhada abençoada e abençoadora, onde passamos nove anos 
e seis meses de um ministério muito abençoado. Hoje completo 
sete anos à frente desta amada igreja. Sem que os irmãos me 
conhecessem, vim baixar de pára quedas neste ministério. Sou 
grato a Deus por tudo que Ele me deu a experimentar entre os 
irmãos. As lutas no início do meu trabalho, os desafios que a cada 
ano se tem renovado. 
 Da mesma maneira como afirmei quando falei a respeito do 
meu primeiro ministério, tudo somente tem sido possível, por que 
Deus tem estendido as Suas mãos para me abençoar. Não posso 
esquecer também de outras quatro igrejas no Rio de Janeiro, às 
quais, Deus me abençoou, ajudando-as em períodos pequenos, 
mas de grande importância e seriedade, dado ao momento por 
elas vivido: “Escolha de Pastores para darem continuidade à obra“
 Por tudo isso, e muito mais, agradeço ao Pai, pelas coisas 
que Ele fez.

 Seu amigo e Pastor.

 Jonas Xavier de Pina

facebook.com/
sibcg

Instagram:
sibcg
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ANIVERSÁRIO SIBCG
No próximo Sábado, às 19:30 e Domingo às 19hs, estaremos 
comemorando o 67º Aniversário da nossa igreja, sendo o Preletor, 
o Pr. Walnier de Araújo Costa, pastor da Igreja Batista Central de 
Amambai-MS. Convide parentes e amigos para celebrarem 
conosco.

ALMOÇO DE MASSAS
Após o culto da manhã no próximo domingo, 14/02. Convites 
Adultos  -  R$ 12,00 / Crianças de 07 a 10 anos  -  R$ 10,00. Trazer 
pratos e talheres.

DEVOCIONAL  2016 - Chegaram mais! 
Adquira o seu Presente Diário de brochura  R$: 10,00, à venda aos 
domingos na mesa dos diáconos e durante a semana  na 
secretaria em horário comercial.

EDUCAÇÃO CRISTÃ
Atenção! nosso departamento precisa de pessoas para trabalhar  
no culto infantil, por favor procurar a Laudicea. 

- Nair - (mãe da Liene)
- Pr Luiz Valdir Lubas (Saúde)
- Norma Gondim (Saúde)
- Kaique (Saúde)

- Alfredo Fraulob (saúde)

- Rosalina Batista (saúde)
- Jairo Reni (saúde)
- Cleonice e Walter (saúde e
  e trabalho - func. limpeza SIB.

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

07 - DOMINGO
Andrea Diniz Carvalhal
Maria de Oliveira Benites
Moisés Granzoti

09 - TERÇA
Ildegard Herr

10 - QUARTA
Elis Tatiane F. Nantes Bezerra
Marcos Spina Moreira
Matheus José de Souza Prado
Renata Francellino de O. Alves

OS DESOBEDIENTES 2 

 Na semana passada, conhecemos a lenda do canguru. E 
o elefante? 
 Com o elefante o castigo foi muito feio. Mas a culpa foi 
só dele. Porque ele era um elefantezinho bem engraçadinho. Até 
parecia um cavalo. Um narizinho pequeno, as orelhinhas 
empezinhas como as de cachorro, enfim era alinhado.  Mas era 
também muito desobediente e curioso. Tudo queria saber. Onde 
havia uma porta fechada ou um barulho, lá vinha ele encostar o 
ouvido ou enfiar o nariz em algum buraco. De vez em quando a 
mãe falava: - Tira o nariz daí, meu filho!
 Se alguém tivesse que contar um segredo, ou esconder 
alguma coisa, podia saber que o elefantezinho era só ouvido e 
nariz. E o castigo não demorou. 
 Levou tanto puxão de orelhas que, coitado, elas ficaram 
as maiores do mundo. Com o nariz, ele chora até hoje pelo que 
sofreu: um dia, um gambá vinha correndo e entrou num buraco. 
 O elefantezinho sentiu aquele cheiro estranho e como 
não tinha visto entrar ninguém no buraco, meteu o nariz e ficou 
cheirando. O gambá, que já estava zangado porque o cachorro 
queria pegá-lo, vendo aquele focinho, ferrou-lhe as unhas e 
enquanto puxava, dava dentadas. O elefante puxava, urrava, 
pulava, mas não conseguia tirar o focinho. Foi preciso vir o pai e a 
mãe. 
 Depois de muito esforço foi que conseguiu tirar o 
focinho, mas coitado, o nariz tinha crescido como uma bengala e 
nunca mais encurtou.

 Amiguinho, lembra que falei sobre lenda, que é uma 
história inventada? Pois bem, essa é uma lenda. Mas existem 
crianças que agem como o elefante. São enxeridos, 
intrometidos, querem se meter em todos os lugares, em todos 
os assuntos que não lhe dizem respeito; querem ver tudo que 
não lhe interessa.  Não seja assim.

 Um beijo da tia Laudicéa

NASCIDO DE NOVO – PARA SERVIR

“Eu não sabia que eu tinha esse dom de poder compartilhar 
com as pessoas como Jesus Cristo é maravilhoso, como Ele 
nos ama.”

 Jonas Letieri é um jovem de 30 anos, surfista 
profissional que hoje vive para levar esperança ao mundo. 
Mas nem sempre ele usou sua vida para glorificar a Deus. Dos 
13 aos 23 anos de idade, ele viveu para as drogas, sem estudar, 
tampouco trabalhar. Mas ele nos descreveu como sua história 
mudou, passando a ser um voluntário de missões.
 Logo no início de sua caminhada com Cristo, sofreu 
um acidente que considera ter sido um verdadeiro 
“tratamento de choque”. Ele sofreu uma descarga elétrica 
que provocou a amputação de suas duas mãos.
 O acidente que deixou nosso amigo de missões 
entre a vida e a morte aconteceu enquanto ele instalava uma 
placa na fachada de sua igreja, o ministério Bola de Neve. “A 
placa tocou num fio de alta tensão e eu tomei uma descarga 
elétrica de 13.500 volts. Tive meus dois antebraços e pernas 
queimados. Amputaram minhas mãos e quase perdi as 
pernas também. E ali foi o começo da minha vida. Antes eu 
tinha aprendido que era preciso dar graças a Deus por todas 
as coisas. Só que chegou o momento de que tive que ser grato 
por ter perdido as minhas duas mãos, por ter sofrido um 
acidente e ter quase morrido.”
 Hoje, Jonas é um atleta profissional e participa de 
competições mundo afora. “Foi a maneira que eu encontrei 
de pregar o Evangelho, de usar o meu talento nos esportes 
para falar do amor de Deus. Não só falar, mas também viver o 
amor de Deus em todo lugar que eu vá.” 
 Em 2015, Jonas teve a oportunidade de viajar em 
uma caravana de Voluntários Sem Fronteiras para o Chile. E 
foi algo que mudou sua vida para sempre. “Conheci os 
melhores surfistas e skatistas de Iquique ,cidade onde 
ficamos. Eram pessoas que nunca ouviram falar do Senhor e 
eu pude compartilhar o Evangelho com eles. Deus realmente 
mudou a minha história nesta viagem voluntária, fui para 
ajudar e acabei sendo o maior beneficiado.” 
 Foi a primeira de muitas viagens voluntárias que ele 
pretende fazer com a JMM e se alegra em hoje poder usar algo 
que tanto ama, que é surfar, para falar do amor de Deus, sobre 
como o Pai lhe permitiu escapar de um acidente para pegar 
novas ondas. Além do esporte, ele descobriu uma outra 
vocação: falar do amor de Cristo. “E essa para mim se tornou 
a maior vocação. É algo que faço com prazer. Eu vou aonde 
Ele quiser que eu vá”, conclui Jonas.

Dulci – Ministério de Evangelismo e Missões

EVANGELISMO E MISSÕES 

Maternal

Pré-Primário

Primário
Juniores

Jovens
Adolescentes

Daniel
Novos Decididos

 Alternativa
Classe recomeço 

14/FEVEREIRO
Ana Lucia/ Evellin  Ana Lúcia e Mariana

Keila / Karla

Luciane/Beatriz

Henrique

Evanilde

Letícia

Souza

Pr. Jonas

Eva

Caio

Keila e Karla

Luciane e Beatriz

Célia

Elimar

Caio

Luiz Nilton

Pr .Jonas

Eva Mugica

Pr .Jonas

   ESCALA DA EBD

 Crianças de 2 a 8 anos

07/FEVEREIRO  
Rafaela / Geovana e Lucia

14/FEVEREIRO
ESPECIAL ANIVERSÁRIO DA SIB

07JANEIRO

11 - QUINTA
Antonio Gomes 

12 - SEXTA
Jorge Felipe Alves Ajala

13 - SÁBADO

Ramona Justina Monteiro

09 - TERÇA - Nicolas Peres Kurzawa

07/02/07 Júlio Cesar e Danielle          9 anos – Cerâmica
08/02/92 Roberto e Mª. Telma                24 anos – Opala
10/02/79 José Carlos e Suely         37 anos – Aventurina
12/02/99 Vágno e Mauricea                      17 anos – Rosa
13/02/71  Paulo e Dalva                           45 anos – Safira

MINISTÉRIOS MÚLTIPLOS
Irmãos, fiquem atentos! Durante o mês de Fevereiro, estaremos 
convocando por áreas de interesses para as reuniões de 
planejamento e em Março faremos o planejamento global.
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