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Daniel Daniel
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Jonas e Érika Marcos e Mariana
Jasmine Beatriz Diniz

David Eleno / Ademir / Ademir   

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

ORÇADO REALIZADOREALIZADO

Mensageiras do Rei
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“EI! COMO VOCÊ TEM LIDADO COM AS PROMESSAS 
QUE FAZ A DEUS?”

“Por isso, quando você fizer um voto a Deus, não se 
demore em cumprir o que prometeu, porque Deus não 
se agrada dos tolos. Cumpra sempre as promessas que 

faz a Deus. É muito melhor não prometer e fazer, do 
que prometer e depois não cumprir.” (Ecles. 5.4-5).

 Queridos irmãos,

 Há dois finais de semana venho insistindo com vocês 
a respeito de nossa vida com Deus. Falamos sobre: Tempo 
de Buscar a Deus e no último domingo, abordamos a 
respeito de não se perder a oportunidade. Pois bem! 
 Hoje, quero me utilizar deste espaço semanal de 
nossa conversa, para lembrar a cada um de nós, que os 
compromissos que assumimos com Deus, precisam ser de 
fato, cumpridos, pois o Deus a quem servimos, não é um 
Deus desmemoriado. Nada passa sem a Sua percepção. 
 Sabendo desta verdade, Salomão se atreveu em 
deixar através de seus escritos em Eclesiastes, as palavras 
acima que precisam soar como uma espécie de cobrança a 
cada um de nós: “... quando você fizer um voto a Deus...”         
Meus irmãos, nossos votos são uma forma solene de 
promessa. 
 Em geral, os fazemos, quando já recebemos alguma 
bênção, ou como uma espécie de troca por aquilo que 
esperamos receber. Por estes motivos, e como uma forma 
de gratidão a quem sempre nos estende Seu socorro, 
somos levados a fazer as nossas promessas. 
 Acontece, porém, que nenhum de nós é obrigado a 
prometer nada a Deus. No entanto, se o fizermos, 
precisamos cumprir, pois Deus: “... porque Deus não se 
agrada dos tolos...”. 
 É melhor deixarmos de fazer qualquer tipo de 
promessa a Deus do que fazer e não cumprir. Pois prometer 
e não cumprir, é chamar juízo de Deus para si. Pois votar e 
não cumprir, é fazer do voto uma mentira e mentir para 
Deus pode resultar em castigo severo.
 O que você tem votado a Deus?  E o que tem feito 
dos votos feitos? Cuidado!
 Não traga juízo de Deus sobre sua vida. Seja justo 
com Aquele que é puramente justiça. 
 Tenham todos um abençoado dia do Senhor.
 Seu amigo e pastor,

 Pr. Jonas Xavier de Pina

facebook.com/
sibcg

Instagram:
sibcg
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Daniel Daniel
Daniel Daniel

João e Sílvia Julio e Santina 
Beatriz Morais Horácio e Flaviane

Ademir Antonio/ Rosalin / Antonio    

Giovana 
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CORO INTEGRAÇÃO: Atenção Coristas! Voltaremos nossas 
atividades normais Sábado, 06/02 às 16h. 

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL: Reinício da EBD com as classes 
normais no próximo domingo, 07/02  às 09h.

ASSEMBLEIA REGULAR: Por antecipação no próximo domingo, 
no culto da manhã com profissão de fé dos candidatos a batismo.

ATO SOLENE DE POSSE: Domingo, 07/02 no culto da noite.

CEIA DO SENHOR: Próximo Domingo 07/02, no culto da noite.
 
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. 
ALMOÇO DE MASSAS: Dia 14, após o culto da manhã - Convites 
Adultos -  R$ 12,00 / Crianças de 07 a 10 anos - R$ 10,00. Trazer 
pratos e talheres.

  

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

31 - DOMINGO
Flaviane de Oliveira Nantes

01 - SEGUNDA
Flavia Cristina N. Valladão

02 - TERÇA
Queli Waldow Gonsales

OS DESOBEDIENTES 1       

 O canguru era muito buliçoso. A mãe dele 
vivia gritando: 
 - Sai daí, meu filho! Tira a mão daí, filhinho!
 Mas ele não ouvia ninguém. Virava e mexia, lá 
estava ele mexendo no armário, apanhando as 
panelas, tirando a vassoura do lugar, enfim, um 
buliçoso incorrigível.
 Até que um dia a mãe estava  fazendo uns 
pastéis. O canguruzinho viu a massa dos pastéis e 
começou a beliscar os pedacinhos. A mãe 
empurrava-o para longe da mesa; quando se 
distraía, lá estava ele outra vez apanhando as 
migalhas para comer. Até que num momento em 
que a mãe se distraiu, o filhinho veio, meteu a mão 
para tirar um pedaço maior, quando ela bateu com o 
rolo de amassar na mesa com tanta força que 
apanhou as mãozinhas do canguruzinho. Por isso, 
ficou até hoje com os pés muito grandes e os 
bracinhos muito pequenos.

 Amiguinho, esta história é uma lenda, é 
inventada, mas serve para tirarmos lição. A 
desobediência nunca leva a  bom resultado. 
Sempre que a mãe ou o pai ensinam alguma coisa 
ou dão alguma ordem, é para o bem dos seus filhos. 
Eles sempre desejam o melhor para seus filhos.
 “Filhos, obedeçam a seus pais, essa é a 
atitude correta que vocês devem ter.” Efésios 6.1

 Um beijo da tia Laudicéa

CAPACITAÇÃO VOCACIONAL

“E o que de mim, entre muitas testemunhas, 
ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos 

para também ensinarem os outros.” (2 Tm 2.2)

 Quando consideramos as demandas do 
ministério, é mister lembrar que um dos papéis da 
igreja é despertar e acompanhar vocacionados.
 Uma das marcas da Primeira Igreja Batista de 
Itapetinga/BA, era a de ser celeiro de vocacionados, e 
dali saíram servos de Deus que hoje ministram em 
diferentes lugares do Brasil e do mundo. 
 É lamentável que haja quem, egoisticamente, 
receie que sua igreja “perca” seus melhores elementos. 
Quando erguemos nossos olhos, somos capazes de 
agir como a Igreja de Antioquia, a enviar “Barnabés” e 
“Saulos” para a obra missionária.
 A visão apresentada nas Escrituras é sempre 
de multiplicação: por nosso amor a Deus e à Sua causa, 
por nossa capacidade de contemplar o mundo 
perdido,  “movidos de ínt ima compaixão” à 
semelhança do Mestre, por nosso conhecimento da 
sublimidade da vocação e pelo amor que temos pelas 
ovelhas, entre as quais estão servos escolhidos por 
Deus para a Sua obra. Por tudo isso, que o Senhor 
encontre em nós os instrumentos a serem usados por 
Ele para ampliar a visão missionária de nosso povo, 
para lhes infundir paixão pelas almas perdidas e para 
ver brotar genuínas e promissoras vocações.
 Que o Senhor encontre em nós a alegria de 
acompanhar esses vocacionados: no processo de 
consolidação de sua convicção de chamado, no 
amadurecimento de sua vida cristã, no preparo para o 
ministério e no aperfeiçoamento de seus dons para a 
aplicação na obra missionária – projeto maior de Deus 
para a Sua igreja!

 Dulci – Ministério de Evangelismo e Missões           
                                  Material de Campanha                             

EVANGELISMO E MISSÕES 

Maternal

Pré-Primário

Primário
Juniores

Jovens
Adolescentes

Daniel
Novos Decididos

 Alternativa
Classe recomeço 

07/FEVEREIRO
Sala Única  Ana Lucia/ Evellin 

Sala Única

Sala Única

Sala Única

Sala Única

Sala Única

Sala Única

Sala Única

Sala Única

Sala Única

Karla/Keila

Luciane/Betriz

Henrique

Evanilde

Letícia

Souza

Pr. Jonas

Eva

Caio

   ESCALA DA EBD

 Crianças de 2 a 8 anos

31/JANEIRO
  NÃO HAVERÁ CULTO INFANTIL A  NOITE

07/FEVEREIRO - Rafaela e Geovana 
Henrique e Keila

31/JANEIRO

03 - QUARTA
Rodrigo Bezerra Arruda

06 - SÁBADO
Aury de Deus Serrano  
Cacilda Leite Vazes
Klaus Artur Kurzawa
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