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M. Música M. Música

Daniel Daniel
Daniel Daniel

João Batista e Sílvia Julio e Santina 
Beatriz Morais Horácio e Flaviane

Ademir Antonio/ Rosalin / Antonio    

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...
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Mensageiras do Rei
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QUAL É A SUA PAIXÃO? 

João respondeu: ”O homem não pode receber  nada se do 
céu não lhe for concedido.” (João 3.27)

Queridos irmãos!

O texto acima é parte integrante dos escritos joaninos, a 
respeito da  vida e ministério de João Batista. Havia uma questão 
mal resolvida entre os discípulos de João Batista e um judeu e esta 
girava em torno do tema: Purificação. Os discípulos de João então 
o interpelam dizendo: “... Rabi, aquele que estava contigo além do 
Jordão, do qual deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter 
com ele.”

 Ao responder aos seus discípulos dizendo: O homem não 
pode receber nada se do céu não lhe for concedido ”estava 
fazendo de forma indireta algumas afirmativas de grande 
importância para si próprio e para os que o interpelavam: Creio 
que a primeira linha de pensamento, fosse aquela que mostrava 
para a humildade de João, o reconhecimento próprio de sua 
pequenez e ainda, o reconhecimento de que tudo o que ele era, 
somente o era, em detrimento à grande obra realizada por Deus 
em sua vida. 

A pergunta suscitada em nossa temática de hoje, está 
relacionada diretamente a cada um de nós em mais este início de 
ano. Qual é a nossa paixão. Ao olharmos o ministério de João 
Batista, podemos sem sombra de dúvida afirmar que a paixão de 
João era obedecer ao mandado de Deus: Preparar o caminho do 
Senhor. 

Para que isto se cumprisse, necessário se faria, abrir mão de 
valores que poderiam ser seus. Ele sabia o que deveria fazer e era 
apaixonado por isso. Queria que Jesus Cristo crescesse e que ele 
diminuísse. 

Como temos muita gente nova chegando em nossa igreja e já 
desejando saber, onde, e o que fazer para servir ao Senhor junto a 
nós, a pergunta que gostaria que todos respondessem: Qual é a 
sua paixão? 

A partir desta resposta, vamos conseguir visualizar sua área de 
atuação, sempre levando em consideração que todos somos 
iguais, pois precisamos viver o estilo de vida e João Batista: Ver 
Cristo crescer, enquanto nós vamos diminuindo. 

Apresente-se para o serviço. Informe qual é a sua paixão. Sua 

igreja estará de braços abertos para recebe-lo para o serviço.

Tenham todos um abençoado dia do Senhor.

Seu amigo e Pastor

Pr. Jonas Xavier de Pina

facebook.com/
sibcg

Instagram:
sibcg

Multimídia
Som

Recepção
Recepção Lateral

Diáconos
Transmissão
Filmagem

24/JANEIRO MANHÃ NOITE
Giovana 

M. Música M. Música

Daniel Daniel
Daniel Daniel

Jonas e Erika Marcos e Mariana 
Jasmine Edmilson

David Ilde/Eleno/David     

Giovana 
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LÍDERES 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 nos cultos de hoje e com a irmã Lídia e 
/ou Ismael durante a semana na secretaria. O custo será R$ 10,00 - 
partitura + letrário + CD. Qualquer problema, favor vir falar 
comigo. 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

25 - SEGUNDA
Hudson Marcos Alves Dias

26 - TERÇA
Cristiane P. Tessari Pires
Karen Talita R. P. Albuquerque
  
27 - QUARTA
Antonio Edmilson Nascimento
Évellin Michele Rozon Silva

O MENINO ALEIJADO   

Todos os dias os meninos iam para a praça brincar e 
correr. O menino aleijado, por seu defeito no pé, andava de 
muletas e não podia acompanhar os companheiros nas 
correrias. Por isso, ficava sentado num banco olhando 
enquanto os outros brincavam.

Mas aparecia um senhor com um saco de balas e doces 
e ficava conversando com o menino aleijado e depois 
distribuía os doces com os meninos.

Um dia, antes de irem para a praça, os meninos 
esconderam a muleta do aleijadinho para que ele não 
pudesse ir à praça. Eles disseram: - Só assim vai sobrar 
mais balas pra nós.

O coitadinho procurou a muleta, mas não encontrou. 
Então sentou-se no portão da casa dele, abandonado, 
triste e chorando.

O homem que levava as balas, passando por ali , viu o 
aleijadinho e perguntou porque ele não ia à praça. Então o 
menino contou a história da muleta que tinha sumido.

O senhor então tirou o pacote de doces do bolso e 
entregou inteirinho ao menino. 

Quando os meninos voltaram e disseram que o 
homem das balas não tinha ido, o aleijadinho mostrou o 
pacote cheio e ofereceu balas a todos. Eles ficaram 
envergonhados do que tinham feito e foram correndo 
buscar a muleta que tinham escondido.

Amiguinho, Jesus ensinou que não devemos nos 
vingar, mas a maior lição para quem nos faz mal é 
fazendo o bem para eles.  ”Não deixem que o mal 
prevaleça, mas vençam o mal praticando o bem.” 
Romanos 12.21

Um beijo da tia Laudicéa

A visão de Amy Carmichael

 Durante este tempo tão precioso em que estamos 
aprendendo sobre a v ida de homens e mulheres 
tremendamente obedientes e usados por Deus, resolvi 
destacar trechos da visão registrada por Amy, certamente 
enquanto servia em campo indiano. Sua biografia maravilhosa 
está sendo apresentada às nossas crianças. E o faço, por 
acreditar que muito embora falemos tanto de missões, muitas 
vezes ignoramos O Clamor do Sangue:
 “Os tan-tans dos tambores ecoavam dentro da noite, 
e eis que a visão de uma grande verdade se me afigurou como 
passo a descrever... Achava-me de pé num terreno onde a relva 
era abundante, e, bem à minha frente, abria-se um abismo no 
espaço infinito, não vi um limite – o abismo não tinha fundo. 
 Então vi que havia grandes multidões de homens, 
mulheres e crianças ao longo da grande campina relvosa. Mas 
todos iam na direção da beira do abismo. Entre eles, uma 
mulher com uma criança segurando-lhe a saia. Estava 
exatamente na borda do precipício. Percebi que era cega. De 
repente, ao erguer o pé para dar outro passo, foi no ar que ela 
pisou...e rolou para dentro do abismo com a criança. Oh, o grito 
que deram, quando rolaram!
 Vi então multidões que surgiam de todas as partes. 
Eram todos cegos, inteiramente cegos. E quando se viam a 
rolar para o inexorável precipício, soltavam gemidos 
lancinantes e erguiam desesperadamente os braços, tentando 
se agarrar no próprio espaço vazio. Alguns, porém, rolavam 
mudos e silenciosos.
 Uma coisa me espantou e me fez sentir agonia: 
NINGUÉM HAVIA ENTRE ELES PARA DETÊ-LOS NA SUA 
MARCHA PARA O ABISMO.
 Percebi ao longo da cratera, alguns guardas, mas a 
distância entre eles era grande e exatamente nestes intervalos 
sem guardas, é que o povo cego se precipitava. 
 Contudo, vi um quadro diferente – um quadro a 
sugerir paz: um grupo de pessoas debaixo de árvores 
sombrias. Estavam sentadas de costas para o abismo, fazendo 
grinaldas de rosas. Quando, às vezes, o estrépito de um grito 
aterrador quebrava o silêncio e as alcançava, sentiam-se 
perturbadas, mas logo se acalmavam com o pensamento de 
que se tratava de algo sem importância. E se alguém entre eles 
se levantasse com o desejo de socorrer, os demais se erguiam 
no caminho para dizer: “Não se preocupe, acalme os nervos. 
Você deve ter antes uma experiência bem clara de chamada. 
Você ainda não terminou suas grinaldas de rosas, e seria 
egoísmo você nos deixar sozinhos fazendo o trabalho.”
 Certa vez, uma moça decidiu impedir que o povo 
caísse no abismo, mas sua mãe e parentes fizeram-na lembrar 
que suas férias haviam chegado, e ela precisava descansar. E 
ninguém foi achado para preencher a sua vaga. Eu via, então, 
que o povo se precipitava em massa no abismo, numa 
verdadeira cachoeira de almas. Enquanto rolavam, vi que uma 
criança se agarrava a um tufo de capim que crescia à beira do 
abismo. Segurando firme o topete clamava desesperadamente 
por socorro, mas ninguém ouvia. Então o capim cedeu, e com 
um grito, a criança tendo bem firme nas mãozinhas o feixe de 
capim, desapareceu no abismo.
 E a moça, que anelava por voltar ao seu posto de 
guarda, revelou ter ouvido o clamor da criança, e estava 
decidida a ir socorrer, mas se lhe opuseram, alegando que 
alguém haveria de cuidar daquela região. E cantaram um hino.                                          
Enquanto cantavam, um som se misturava com o hino: Era a 
voz de milhões de corações quebrantados e aflitos. O horror de 
uma grande escuridão veio sobre mim: conheci  o que significa 
o clamor do sangue.”
 Leia: Isaías 6:8,9a e Ezequiel 3:18.

 Dulci – Ministério de Evangelismo e Missões

Juliana Nepomuceno de Oliveira
Wagner Barbosa Gomes

28 - QUINTA
Gabriel Valdonado dos Santos

29 - SEXTA
Marcia dos Santos L. Queiroz
Wéllington Sérgio Queiroz

30 - SÁBADO
Noemi da Silva Perin

EVANGELISMO E MISSÕES 

                                                          

             29 - Sexta  Mateus de Deus Soares Portela
            30 - Sábado  Giovana Zimermann

              EBD INFANTIL 
24/01  -  Valnice e Bety 

  31/01 -  Keila / Karla / Luciane
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