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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 03 DE JULHO DE 2016

10
JUL
2016

Ministério: Pr. Jonas Xavier de Pina 

ADMINISTRAÇÃO

Visitante, seja bem vindo!

secretaria@sibcg.org.br
www.sibcg.org.br facebook.com/sibcg

28%

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.

Multimídia
Vigilância
Recepção

Recepção Lateral
Diáconos

Transmissão
Filmagem

17/JULHO MANHÃ NOITE

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

- - - - - - - - - - - - -
Edmilson e Luzanira

Jasmine
Eleno
Daniel

Leví

Daniel

Leví
Augusto / Willian

Horácio e Flaviane
Carlos / Antonio / Ademir

Daniel
Daniel

Rodrigo e Lucicleia

“Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do 
Onipotente descansará. Somente com os teus olhos olharás e 

verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o 
meu refúgio! O Altíssimo é a tua habitação.” (Sal. 91.1,8-9)

“SOCORRO QUE NÃO FALHA“

 
 Queridos Irmãos, 

 Estou tendo mais uma vez, a oportunidade de conduzir 
a Classe Alternativa de Escola Bíblica Dominical. Tenho com os 
alunos conversado sobre algo que cerca as nossas vidas: Os 
Problemas de Nossa Existência. 
 Temos aprendido, que não há como atravessarmos 
nossa caminhada por esta vida, sem que enfrentamos lutas.    
Temos nos certificado de que o que nos ocorre, já havia sido 
previsto por Jesus Cristo. “Tenho-vos dito isto, para que em mim 
tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu 
venci o mundo.” (João16:33) 
 Temos aprendido também o que o Salmista declarou e 
que podemos trazer para nossa caminhada, para o nosso dia-a-
dia: “Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do 
Onipotente descansará.” 
 Habitar no esconderijo do Altíssimo, é sem sombra de 
dúvida, poder repousar em segurança. O Altíssimo é maior que 
qualquer ameaça ou perigo que possa cercar a nossa vida. 
 Descansar à sombra do Onipotente é poder desfrutar 
da certeza de que nada nem ninguém estará em condições de 
enfrentar aquele que é o Todo Poderoso. 
 Quando habitamos no esconderijo do Altíssimo e 
descansamos à sombra do Onipotente, nada de mal poderá nos 
alcançar. Nunca teremos contratempo, nem dificuldade. 
 Por que deixar de lado, cuidados tão especiais? Por que 
abrirmos mão de tão grande salvação, de tão grande socorro? 
 Que o nosso Deus nos capacite cada vez mais, para que 
possamos desfrutar de seus cuidados e descansar em segurança. 
 Tenham todos um abençoado dia do Senhor. 

 Seu amigo e Pastor

 Jonas Xavier de Pina

Embaixadores do Rei
e

Mensageiras do Rei      

ATENÇÃO, IRMÃOS! 

VEM AÍ A ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS.

 SERÁ NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO de 14 às 17 horas.

 PRECISAMOS DE VOLUNTÁRIOS PARA COMPOR 
NOSSA  EQUIPE  DE TRABALHO.

 SE TIVER DISPONIBILIDADE E PRAZER EM 
SERVIR, COLOQUE SEU NOME EM UM DOS GRUPOS E 
ENTREGUE À NOSSA MINISTRA DE EDUCAÇÃO CRISTÃ.

. Contar história- ___________________________________.

. Monitoria- _______________________________________.

. Lanche- _________________________________________.

. Trabalhos manuais- ________________________________.

. Recreação - ______________________________________.

. Secretaria-_______________________________________.

. Cânticos-________________________________________.

. Segurança-______________________________________.

. Preparação de materiais -___________________________.

. Decoração -______________________________________.

. Limpeza-________________________________________.

 Laudicéa C. de Pina
 Ministra de Educação Cristã

100%

SEGUNDA

7h15-8hReunião de Oração5h30-6h30

14h-17h

Quintas9h-11h

e

ATIVIDADES

Multimídia
Vigilância
Recepção

Recepção Lateral
Diáconos

Transmissão
Filmagem

10/JULHO MANHÃ NOITE

- - - - - - - - - - - - -
Jonas e Érika
Juliene Morais

Ademir
Daniel

Giovana

Daniel

Giovana
Fleury / Gerson

Isadora
Luzanira / Edmilson / David

Daniel
Daniel

Julio e Santina
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PEDIDOS DE ORAÇÃO

Maternal

Pré-Primário

Primário

Juniores

Jovens

Adolescentes

Daniel

Novos Decididos

 Alternativa

Doutrinas 

   ESCALA DA EBD

 Crianças de 2 a 8 anos

ATIVIDADES

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

CULTO
INFANTIL

EDUCAÇÃO CRISTÃ ANIVERSÁRIOS

‘‘Irmãos, orem por nós’’. 1 Ts. 5. 25

17/JULHO

 O PRINCIPE QUE VIVIA ESCONDIDO

 A vida de Joás começou bastante complicada. Embora 
tivesse nascido num palácio, muita coisa ruim aconteceu. O seu 
pai foi assassinado pelo tio, logo depois de se tornar rei. A avó de 
Joás chamava-se Atalia e era uma mulher muito má. 
 Sua reação pela morte do filho foi radical: mandou matar 
todos os membros da família que poderiam ter alguma pretensão 
ao trono e logo depois, ela se proclamou rainha. 
 Atalia conseguiu reinar durante seis anos, depois de 
haver acabado com a família real. No entanto, sem que ela 
soubesse, seu neto Joás foi escondido durante todo esse tempo 
pela esposa do sumo sacerdote, que também era tia do menino.
 Joás deve ter passado uma infância muito triste sem 
poder brincar livremente e sem se identificar como príncipe. Era, 
porém, cercado do maior carinho pela tia e educado por ela para 
ser o futuro rei. 
 Logo, Joás ficou sabendo que era o único descendente 
do rei Davi que estava vivo. No momento certo, seu tio, o sumo 
sacerdote Joiada, contou isso para os generais do exército e 
pediu que eles dessem toda cobertura para que o menino fosse 
coroado rei.
 Os generais gostaram da idéia, afinal, Atalia estava 
fazendo um mau governo, além de ser uma mulher corrupta e 
assassina. No dia da coroação, um forte esquema de segurança 
estava montado e tudo foi realizado em segredo. Atalia só 
descobriu quando a cerimônia estava no fim e o povo, muito feliz, 
gritava: “Viva o rei! Viva o rei!” Mais feliz estava Joás. Agora, não 
precisava temer nada, nem mais viver escondido, pois ele iria 
morar no palácio real. Agora ele era o rei!
 Como vocês acham que um menino de apenas sete anos 
iria governar o seu país? É claro, havia muitas pessoas para ajudá-
lo. Com o apoio dos militares, dos políticos e sob a orientação do 
sumo sacerdote, ele poderia dirigir o seu povo. Joás amava a Deus 
e conhecia os Seus Mandamentos, assim, seu primeiro decreto foi 
que o povo deveria adorar somente a Deus, o Criador dos Céus e 
da Terra.
 Em seguida, Joás lançou uma campanha para arrecadar 
dinheiro, a fim de reformar o templo de Deus em Jerusalém. A 
construção já estava com 150 anos e muito maltratada.

 Amiguinho, Joás foi um bom rei porque seguiu o que 
aprendeu com seus tios sobre Deus e foi obediente a Ele. 
Procure fazer sempre o que agrada a Deus. 

 Um beijo da tia Laudicéa.

10/JULHO
Equipe Pantavida

Évellin / Elis / Ana  Évellin / Elis / Ana 

Keila / Karla 

Luciane / Beatriz 

Elimar

Célia / Henrique

Letícia 

Luiz Nilton

Dulci

Pr. Jonas

Laudicéa

Karla e Juliene

Luciane / Beatriz

Célia / Henrique

Evanilde

Letícia 

Souza

Dulci

Pr. Jonas

Pr. Marcos

- Alfredo Fraulob e Maria Mardine
- Augusto - (Pai do irmão Vágno)
- Clélia - (Vó do Aron)
- Gabriela - (neta dos ir. Virgilino e
                            Maria de Lourdes) 
- Grupo Viagem Pantavida

- Humberto Queiróz- (Irmão

    do ir. Wéllington) 
- Kaique Zanatta
- Nair - (Mãe da Liene)
- Pr. Luiz Valdir Lubas 

12 - TERÇA
Ismael Fonseca R. Manhani

13 - QUARTA
Jayme Ferreira Gondim

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

PEDIDOS DE ORAÇÃO

‘‘Irmãos, orem por nós’’. 1 Ts. 5. 25

CANTINA PRÓ-DEPARTAMENTO INFANTIL-EBF: Após o culto 
da noite, contamos com todos vocês. Venham saborear ‘Caldo 
de Ervilha.’ - R$ 5,00.

ALMOÇO PRÓ-RETIRO DOS JOVENS: (Só MARMITEX para 
levar), Domingo, 17/07/16, das 11:30 às 13:30. Cardápio: Frango 
assado, arroz, feijão, espaguete e salada. R$ 12,00.  Participe!

VEM AÍ  E B F - TEMA: ‘UMA OLIMPÍADA DIFERENTE’ - Para 
crianças de 04 a 11 anos, nos dias 18 e 19/07/16, aqui na SIB. 
Reservem estas datas. Veja a escala da Equipe de Trabalho (no 
verso desta página).

ADOLESCENTES, ATENÇÃO! Vem aí o Acampamento dos 
Adolescentes, nos dias 29, 30 e 31 de Julho/16. Será no 
Acampamento Batista em Piraputanga-MS. Maiores informações 
com a irmã Elimar.

MINISTÉRIO DE EVANGELISMO E MISSÕES: Estamos em Cam-
panha de Missões Estaduais... Ore diariamente pelos nossos 
missionários! Encaminhe sua oferta, especificando no envelope: 
Missões MS. 

ACHADOS E PERDIDOS: Encontram-se na Secretaria da SIB 
Bíblias, roupas, bolsa, anel, etc. Quem os perdeu ou os esqueceu 
procurem no prazo de 30(trinta) dias. Caso não sejam retirados 
serão doados para o Ministério de Ação Social.

16 - SÁBADO
Ari dos Santos Mello 
Beatriz O. Diniz Carvalhal

10/JULHO

17/JULHO
Maura / Ana Lucia

Liene / Juliene

SIB CG - DELIBERAÇÕES Nº 41 - CONPLAC 

 Em consonância com o disposto no § 2º do Art. 19 e 

Art. 23 do Estatuto da SIB, o Conselho de Planejamento e 

Coordenação - CONPLAC, reuniu-se no dia 30 de junho de 

2016, nas dependências da SIB, com a presença de 10 

membros, tomando as deliberações abaixo relacionadas que 

após 30 dias de sua publicação, serão homologadas pela 

Assembleia Geral da SIB, caso não haja discordância sobre 

qualquer assunto tratado nessa Reunião e comunicado à 

Secretaria da Igreja dentro deste prazo (trinta dias). 

1)RELATÓRIOS MINISTERAIS – Foram apresentados os 

relatórios de atividades mensais, dos  Ministérios: Pastoral,  

Administração, Ação Social, Educação Cristã e Evangelismo e 

Missões.

2) APROVAÇÃO DE ATAS – Foi lida e aprovada a Ata nº  1143 

da Assembléia Geral Ordinária da SIB.

Marly Nepomuceno de Oliveira Niz     Jonas Xavier de Pina

                    1ª Secretaria              Presidente                                      

11/07/1998 Henrique e Keila                (18 anos – Turquesa)
 
15/07/1965 David e Alzira                        (51 anos – Bronze)
15/07/1967 Walter e Lina                 (49 anos – Heliotrópio)

7h15-8h

  DELIBERAÇÕES    DELIBERAÇÕES  
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