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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 17 DE JULHO DE 2016

24
JUL
2016

Ministério: Pr. Jonas Xavier de Pina 

ADMINISTRAÇÃO

Visitante, seja bem vindo!

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

78%

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

31/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

- - - - - - - - - - - - -
João e Sílvia

Isadora
Ana Lúcia

Daniel

Levi

Daniel

Giovana
Jonas Fernandes / Jorge

Giovana
Andrea / Ineu / David

Daniel
Daniel

Wéllington e Marcia

“TEMPO DE SEMEAR“

“Convém que eu faça a obra daquele que me enviou 
enquanto é dia, pois a noite vem, quando ninguém pode 

trabalhar.” (João 9.4)

 Queridos Irmãos!

 É lógico que eu não perderia a oportunidade de 
voltando de uma viagem missionária, falar sobre minhas 
impressões a respeito do trabalho. Creio que minhas palavras, 
serão também, palavras de todos os 21 participantes do Projeto 
de inverno da CBSM de 2016. 
 Tivemos no grupo que participou da viagem, uma 
grande representação daqueles que estavam indo pela primeira 
vez ao Projeto Pantavida. Isso transformou nossa viagem em algo 
bastante esperado e por que não dizer, desejado. No início deste 
ano, meu coração bateu com uma intensidade maior, ao ver fotos 
de alguns colegas pastores, que participaram de uma viagem 
como a que fizemos agora, mas, lá na Amazônia. 
 A alegria deles me fez pensar, no porquê de minha 
insistência em adiar a cada ano, minha ida ao Projeto de nossa 
Convenção Batista Estadual. Diga-se de passagem, projeto que 
serviu de incentivo à Junta de Missões Nacionais, para a 
aceleração do projeto, hoje por ela realizado lá mais em cima em 
nosso país.
 Tenho aprendido que tudo tem seu tempo. No entanto, 
não podemos perder o tempo que temos, nem a oportunidade de 
servir. Conhecer e vivenciar os desafios, é algo que precisa 
sempre estar diante de nossos olhos, fazendo-nos também 
participantes. 
 Nossa igreja, embora não seja do conhecimento de 
muitos, está presente neste projeto, desde o tempo em que o Pr. 
Carlos Alberto, mudou-se para Corumbá, para ajudar no 
Pantavida. Esse servo humilde, mas corajoso, tem feito o 
evangelho conhecido de muitas famílias entre os ribeirinhos, 
quer brasileiros, ou mesmo vizinhos: Paraguaios e Bolivianos. 
 Nossa passagem foi muito rápida. Atendemos apenas 
um povoado numa Ilha chamada: Baia Negra. Isso, não fez de 
nossa passagem por aquele lugar, algo que não tenha sido 
especial para todos, pois pudemos contemplar um pouco das 
necessidades daquelas pessoas. 
 Hoje, quero agradecer a Deus a oportunidade a nós 
concedida. Quero parabenizar os jovens que representaram 
junto comigo, a nossa igreja. Quero também, orar pedindo a Deus 
que nos conceda a oportunidade de fazer missões sempre, 
mesmo que seja sem ir aos campos distantes, ajudando naquilo 
que nos for possível fazer. 

 Tenham todos um abençoado dia do Senhor.

 Pr. Jonas Xavier de Pina.

Embaixadores do Rei
e

Mensageiras do Rei      

 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:________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________

100%

SEGUNDA

7h15-8hReunião de Oração5h30-6h30

14h-17h

Quintas9h-11h

e

Multimídia
Vigilância
Recepção

Recepção Lateral
Diáconos

Transmissão
Filmagem

24/JULHO MANHÃ NOITE

- - - - - - - - - - - - -
Antonio e Rosalina

Jasmine
Célia

Daniel

Aron

Daniel

Aron
Eduardo / Jonas Oliveira

Horácio / Flaviane
Erinaldo / Lúcia / Caio

Daniel
Daniel

Marcos e Mariana
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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

31/JULHO

A ESCOLHA DE MARIA
 

 O dia começou como tantos outros no lar de Marta, Maria 
e Lázaro. Marta estava preparando o almoço, Lázaro havia saído 
para o trabalho e Maria arrumava a casa. De repente, alguém bate 
à porta e Maria corre para atender. Quem seria logo pela manhã?
 Imaginem qual não foi a surpresa e a alegria de Maria ao 
ver que Jesus e os discípulos estavam chegando à sua casa para 
uma visita. Logo, ela os mandou entrar, providenciou o melhor 
assento para Jesus, correu para buscar água para todos e em 
seguida assentou-se aos pés de Jesus para ouvir os Seus 
conselhos. Tinha tanta coisa que ela gostaria de saber! Tanto para 
Lhe perguntar! Ficou muito tempo ali sentada conversando com o 
seu melhor Amigo, e nem percebeu o tempo passar.
 E Marta? Ah, Marta, como toda boa dona de casa, correu 
para a cozinha. Imaginem se isso acontecesse na casa de vocês, a 
mamãe estivesse preparando o almoço para a família e, de 
repente, aparecessem treze homens para almoçar, cansados e 
com muita fome, como ela reagiria? Acho que ela faria o mesmo 
que Marta!
 Com tanta agitação, Marta continuou trabalhando a toda 
pressa e nem se deu conta de que Maria não estava por perto para 
ajudar. Quando viu que estava sozinha, ficou muito preocupada. 
“Não é possível! Pensou Marta. Onde está Maria que não vem me 
ajudar?”
 Marta saiu à procura de Maria. Onde estava Maria? Marta 
foi até a sala, onde todos estavam conversando, e lá estava Maria, 
muito compenetrada, assentada aos pés de Jesus.
 Marta ficou muito zangada! Tão zangada, que disse a 
Jesus:
 - O Senhor não se importa que minha irmã me tenha deixado 
sozinha para fazer todo o trabalho? Mande que ela venha me 
ajudar!
 Jesus estava esperando uma oportunidade para ensinar 
uma lição a Marta e aproveitou essa, dizendo-lhe:
 - Marta, Marta! Você está preocupada com tantas coisas e 
esquece que o mais importante é passar tempo comigo. Maria fez 
a melhor escolha e o que ela aprendeu ninguém vai tirar dela!

 Amiguinho, nós também precisamos saber fazer 
escolhas sábias. Temos que ir à escola, ajudar a mamãe e o 
papai, fazer as tarefas escolares, brincar, arrumar nossos 
brinquedos...  porém, não podemos esquecer o mais 
importante: Temos que dedicar tempo para estar com Jesus. 
Temos que dedicar tempo para orar, fazer o culto familiar e ler a 
Bíblia. 
 Temos que aprender a passar um tempo com Jesus, 
pois Ele é o nosso melhor amigo. 

 Um beijo da tia Laudicéa

24/JULHO
Giovana e Luciane
Henrique e Keila

Évellin / Elis / Ana  Évellin / Elis / Ana 

 Keila / Karla 

Luciane / Beatriz 

Elimar

Célia / Henrique

Letícia 

Luiz Nilton

Dulci

Pr. Jonas

Laudicéa

Keila / Karla 

Luciane / Beatriz

Célia / Henrique

Evanilde

Letícia 

Souza

Wéllington

Pr. Jonas

Pr. Marcos

- Alfredo Fraulob e Maria Mardine
- Clélia - (Avó do Aron)
- Gabriela - (neta dos ir. Virgilino e
                            Maria de Lourdes) 
- Humberto Queiróz- (Irmão do ir.
                                    (Wéllington) 

- Kaique Zanatta
- Nair - (Mãe da Liene)
- Pr. Luiz Valdir Lubas
- Sebastiana Gomes 

24 - DOMINGO
Jéssica Pereira Lopes

25 - SEGUNDA
Jane Wakugawa da Rosa

27 - QUARTA
Vanessa S. Moreno dos Santos

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

PEDIDOS DE ORAÇÃO

‘‘Irmãos, orem por nós’’. 1 Ts. 5. 25

CANTINA PRÓ-CASADOS PARA SEMPRE: Após o culto da 
noite, venha saborear cachorro quente paulista. Contamos com 
todos vocês. 

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. Domingo 31/07, será o levantamento da oferta 
especial para Missões Estaduais.

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.

29 - SEXTA
Claudemir Vieira dos Santos
Maura Cesar Nogueira

30 - SÁBADO
Eugênio da Conceição Filho
Letícia do Nascimento Rocha
 

24/JULHO

31/JULHO
Rafaela/ Cláudia

Márcia / Wellington

MISSÕES, MISSÃO DE TODOS NÓS!

“Missões, contribuir e orar, é bom. Mas ir aos campos, 
é muito melhor.”

“Como, porém, eles pedirão a Ele que os salve, se não creram nele? E 
como podem crer nele se nunca ouviram falar dele? E como podem 

ouvir acerca dele, sem que alguém fale a eles? (Rm. 10:14)

 Amados!

 Embora, vivendo o corre-corre dos dias atuais, nosso coração 
precisa estar sempre voltado para a Obra missionária. Deus nos 
presenteou com a oportunidade de estar como participante do Projeto 
Missionário de Inverno da CBSM, através do Barco Pantavida. 
 Deus nos fez ver o quanto temos para oferecer e quantos 
estão precisando daquilo que muitas vezes podemos com eles 
compartilhar. Um dia, ou melhor, 12 horas de atividades juntos ao povo da 
Baia Negra, Paraguai. Comunidade marcada por grandes necessidades, 
desde atendimentos básicos de higiene, saúde pública, alimento, etc... 
 Carentes da Palavra, mas abertos para ouvir. Gratos pelos 
cuidados a eles dispensados por nossa Convenção através deste Projeto, 
desenvolvido pelo Pr. Carlos Alberto e sua equipe, auxiliado por 
centenas de voluntários, que nestes anos de atividades, tem viajado, rio 
acima, rio abaixo, para levar esperança aos corações, através de 
mensagens da Palavra de Deus, bem como, através de doações, as mais 
variadas que tem sido levadas em cada viagem. Somente com os nossos 
olhos, conseguimos perceber a real necessidade daquele povo, que 
creio, não ser diferente dos demais que tem sido alcançados por nossos 
missionários voluntários. 
 Quando o barco se aproxima para atracar na margem do rio 
Paraguai, as pessoas já começam a se aproximar, pois sabem que 
naquele barco, vai alguma coisa boa para si e para os seus. 
 Ouvi algo que me fez pensar, que não podemos parar de olhar 
as necessidades daqueles povos. Quando os trabalhos tiveram seu início, 
ao chegar em uma das tribos hoje alcançadas por nós, o Pr. Carlos 
Alberto perguntou a uma pessoa se ela conhecia Jesus. A pessoa então 
respondeu para ele que conhecia apenas o Pai Moom (fazendo menção 
do falecido Reverendo Moom e da obra social que ele estava fazendo em 
favor daqueles povos). 
 Pr. Carlos Alberto disse para si mesmo: “Deveríamos ter 
chegado aqui ha mais tempo. No entanto, a presença dos nossos 
missionários junto àqueles povos, fizeram com que houvesse uma 
conquista daquelas pessoas. Hoje, nosso missionário é conhecido e 
respeitado por todos. A chegarmos ao local, o Pr. Carlos foi recebido por 
um representante da aldeia, que logo em seguida, foi buscar o cacique, 
para autorizar nossos trabalhos. Hoje, já existe uma igreja no local, com 
templo para suas reuniões. O povo já tem um Pastor entre eles que cuida 
dos trabalhos na igreja. Já possuem Bíblia no idioma: “Chamacoco”, que 
é o idioma usado por eles, além do guarani.
Vale a pena confiar. Vale a pena investir. Vale a pena continuar 
evangelizando.
 Deus seja louvado por todas essas vitórias. 
 Pr. Jonas Xavier de Pina

25/07/1968 Maria e Lucas Benites         (48 anos – Granito)
25/07/1998 Rodrigo e Lucicleia           (18 anos – Turquesa)
26/07/1969 Marlene e Bourham               (47 anos – Jaspe)
26/07/2003 Fleury e Rafaella                   (13 anos – Renda)
27/07/1946 Alfredo e Elly                         (70 anos – Vinho)
30/07/1994 Claudemir e Rosana              (22 anos – Louça)
30/07/1999 Emerson e Maura                     (17 anos – Rosa) 

7h15-8h

27 - Mariana Garcia da Silva  
30 - Luiz Alexandre de Oliveira Ramos

EVANGELISMO E MISSÕESEVANGELISMO E MISSÕES
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