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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 JANEIRO 2016

ADMINISTRAÇÃO

ATENDIMENTO PASTORAL

SEGUNDA A SEXTA

TERÇA
9h-11h  Pr. Jonas

QUARTAS E SEXTAS
14h-17h Pr. Marcos

Multimídia
Som

Recepção
Recepção Lateral

Diáconos
Transmissão
Filmagem

24/JANEIRO MANHÃ NOITE

Boletim Informativo - nº 03- ano XVI

Giovana 
M. Música M. Música

Daniel Daniel
Daniel Daniel

Jonas e Erika Marcos e Mariana 
Jasmine Edmilson

David Ilde/Eleno/David     

QUINTA
14h-17h

9h-11h  Pr. Jonas

08h-11hs / 14h-17hs

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

17/JANEIRO MANHÃ NOITE
 Aron

M. Música M. Musica

Daniel Daniel
Daniel Daniel

Luiz e Regina Rodrigo e Lucicleia  

Edmilson Beatriz Diniz 
Carlos Carlos/Celia/Ademir    

100%

ORÇADO REALIZADOREALIZADO

Mensageiras do Rei
Embaixadores do Rei

Aron  

Giovana 

 17
JAN
2016

“NÃO TENHAM MEDO!”

“ Porém Moisés respondeu: - Não tenham medo. Fiquem 
firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais,  
vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada: O 
Senhor lutará por vocês. ( Êxodo 14.13 )

Queridos irmãos!

Este é um dos textos do V.T que mais me alegra o coração 

todas as vezes em que inicio mais uma leitura da Palavra. Saber 

que Deus cuida de cada um de nós com infinito amor e que sua 

bondade e misericórdia não têm fim, é muito gratificante. O mais 

importante ainda, é saber que estando nós ainda deixando a 

desejar, Ele não muda Seus cuidados e continua nos abençoando. 

Ao olhar para o texto acima, podemos contemplar que o 

ambiente que cercava o povo, era agora um ambiente de  grande 

medo. Acampados estavam, talvez para alguns, começando a 

achar que as coisas estavam indo para o seu devido lugar. Aí, 

quando menos se espera, Faraó e todo seu exército vem se 

aproximando e certamente com má intenção sobre o povo. O 

perigo era de morte. Mas o Deus da vida estava com seu povo e de 

uma vez por todas, os livraria dos egípcios: “Fiquem firmes e 
vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais  vocês 
vão ver esses egípcios.”.

Que promessa! Que livramento! – “Vocês não terão de fazer 
nada: O Senhor lutará por vocês.”

O Deus que livrou Israel das mãos de Faraó, é o mesmo Deus 

que continua trabalhando em favor daqueles que nEle confiam. 

Por isso, não precisamos temer. Precisamos apenas confiar. 

Que seja assim o meu e o seu comportamento neste novo 

tempo que o Senhor está nos concedendo.

Tenham todos um abençoado dia do Senhor.

Seu amigo e Pastor.

Jonas Xavier de Pina.

facebook.com/
sibcg

Instagram:
sibcg
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LIDERES DE Pgs  E INTERESSADOS :  Atenção!! dia 28/01, Quinta 

às 19:00 haverá reunião para planejamento. 

ANIVERSÁRIO SIBCG: Convidamos os amados irmãos (ãs) para 

comemorar conosco mais um aniversário da nossa Igreja, que 

acontecerá nos dias 13 e 14 de fevereiro 2016, teremos como nosso 

preletor o Pr Walnier Wagner da Igreja Batista  Central de 

Amambai - MS   

EDUCAÇÃO CRISTÃ: Atenção! nosso departamento precisa de 

pessoas para trabalhar  no culto infantil, por favor procurar a 

Laudicea. 

CORO INTEGRAÇÃO: Atenção Coristas! O material para nossa 

cantata de Páscoa 2016 já está disponível. Favor pegar a partitura 

e o CD com a irmã Marilete. Os ensaios retornarão Sábado, dia 

06/02.  obrigado um abraço,  Elosande.  

     

- Nair - (mãe da Liene)

- Pr Luiz Valdir Lubas (Saúde)

- Norma Gondim (Saúde)

- Kaique (Saúde)

- Alfredo Fraulob (saúde)

- Rosalina Batista (saúde)

- Jairo Reni (saúde)

- Raul ( tio Faustino)

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

 Crianças de 2 a 8 anos  A  NOITE  NÃO HAVERÁ 
   CULTO INFANTIL

18/01 - SEGUNDA 
Erinaldo Clemente de Melo

19/01 - TERÇA 
Cintia Moreira da Silva 
Inês Recalcati Goetz 
Regina Maria C. Feitosa

O LOBO E A RAPOSA  

Numa linda noite enluarada, todos os bichos da 
floresta saíam para respirar ar fresco. A raposa 
desnorteada de fome, andava de um lado pra outro.

Ao aproximar-se de um poço, ela resolveu subir na 
beirada para dar uma espiada lá dentro. No fundo do 
poço, viu o reflexo da lua, que parecia o maior e mais 
delicioso queijo que já tinha encontrado.

Ao lado do poço havia dois baldes que tiravam água 
alternadamente. Apertada pela fome, a raposa só pensou 
em colocar-se dentro de um dos baldes e descer em busca 
do queijo imaginado.

O outro balde vazio, subiu como uma gangorra. Lá no 
fundo, a raposa percebeu a bobagem que tinha feito. Ali 
não tinha nenhum queijo, apenas o reflexo da lua.

A infeliz raposa não encontrava um jeito de sair do 
poço, já que por ali ninguém passava. Até que, finalmente, 
aproximou-se um lobo tão faminto quanto ela. Ficou 
surpreso quando ouviu a raposa que gritava;

- Escute, compadre! Tenho aqui a metade de um 
gostoso queijo. A outra metade eu já comi. Estava uma 
delícia! Não quer saborear o resto?  Não perca tempo.

Acreditando na raposa, o lobo se meteu no balde e, 
com seu peso, levantou o outro balde...

A raposa, salva, desapareceu na floresta. O lobo 
acabou molhado e sem queijo, torcendo pra que outro 
bicho tão bobo quanto ele passasse por ali e o tirasse.

Amiguinho, assim os dois aprenderam que as 
aparências enganam. A Bíblia diz Não olhes para o vinho 
quando se mostra vermelho, quando resplandece no 
copo e se escoa suavemente

No fim, picará como a cobra, e como o basilisco 
morderá. Provérbios 23:31,32

O vinho representa as pessoas e as coisas que 
parecem ser boas, mas só pra enganar e no fim levam 
quem se deixa iludir para uma situação difícil de sair. 
Cuidado!

Um beijo da tia Laudicéa.

ENTENDER A SOBERANIA DE DEUS GERA EM NÓS 

CRESCIMENTO E SABEDORIA.

Bom seria que já tivéssemos alcançado a bênção de viver 

intensamente a vontade do Senhor expressa em Sua Palavra. 

Fosse assim, não precisaríamos pensar em mudanças, pois já 

viveríamos o padrão estabelecido por Deus, edificados e 

aperfe içoados em Cr isto,  “portanto,  nele,  habita 

corporalmente, toda a plenitude da Divindade.” (Col. 2.9). 

Mortificando toda a nossa natureza terrena, na qual 

andávamos no passado, quais sejam: ira, indignação, maldade, 

maledicência, linguagem obscena, mentira. Despojai-vos de 

tudo isto, é o conselho do apóstolo Paulo, e revestir-vos do 

novo homem, como eleitos de Deus, santos e amados, de 

ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de 

mansidão, de longanimidade, de perdão, e, acima de tudo isto, 

esteja o amor, que é o vinculo da perfeição!

No novo ano a nossa fé seja fortalecida através da leitura 

da Palavra de Deus. Seja o nosso alimento diário para 

crescimento na comunhão com o Senhor e com os irmãos. 

“Habite, ricamente em vós a palavra de Cristo; instruí-vos e 

aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a 

Deus, com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, com gratidão, 

em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja 

em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele 

graças a Deus Pai.” (Col.3.16,17). 

Perseverar na oração, é um pedido que o apóstolo faz, 

juntamente com  súplicas para que sejam abertas as portas 

para a pregação do evangelho. (Col. 4.2,3) Concluo com uma 

recomendação importante sobre nosso comportamento: 

“Portai-vos com sabedoria para os que são de fora; aproveitai 

as oportunidades.” (Col.4.5). Que em 2016, sejamos mais 
sábios, mais missionários, não deixando escapar nenhuma 

oportunidade!

Ministério de Evangelismo e Missões

20/01 - QUARTA
Manfredo  Winter 
Nelson Alves Pereira Junior 

23/01 - SÁBADO
José Carlos Silva
Roberto Dias 

EVANGELISMO E MISSÕES 

             
 21/01 - QUINTA  Marco Antônio Garcia da Silva

                                                 BODAS    
 
17/01/03 - DOMINGO - Daniel e Leudimar   ( 13 anos/Linha )
18/01/92 - SEGUNDA - Denival e Elizabety ( 24 anos/Opala)
                                       - Renato e Elimar ( 19 anos/ÁguaMarinha)
20/01 - QUARTA         -  Antônio e Sebastiana (36 anos/Cedro)
22/01 - SEXTA             -  Helen  e Moises  ( 39 anos/ Mármore)

              EBD INFANTIL 
17/01  -  Rafaela, Ana e Evelin

              24/01  -  Valnice e Bety 
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