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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 24 DE JULHO DE 2016

31
JUL
2016

Ministério: Pr. Jonas Xavier de Pina 

ADMINISTRAÇÃO

Visitante, seja bem vindo!

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

97%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

07/AGOSTO 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

- - - - - - - - - - - - -
Luzanira e Flávia

Beatriz Morais
Eleno
Daniel

Aron

Daniel

Aron
Gerson / Sandro

Beatriz Diniz
Ilde / Lúcia / Caio

Daniel
Daniel

Rodrigo e Lucicleia

VOCÊ SABE PERDOAR? 

Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a 
quem nos tem ofendido… (Mateus 6.12)

 Você sabe perdoar? Talvez não exista desafio maior 
para o nosso orgulho do que o perdão das ofensas. Por que é tão 
difícil perdoar? Porque somos orgulhosos, cheios de 
suscetibilidades, damos valor exagerado aos nossos sentimentos 
feridos, nos achamos importantes demais. Você pode discordar 
disso tudo. Se você guarda mágoa ou rancor de alguém e não 
consegue se livrar disso, é porque você não consegue perdoar. E 
se não é pelos motivos que citei, porque é que você não perdoa?
 Um professor pediu aos alunos que levassem uma 
sacola com batatas para a sala de aula. Disse-lhes que 
separassem uma batata para cada pessoa que os magoaram, ou 
de alguma forma os fizera sofrer. Depois disso, que escrevessem 
o nome de cada pessoa em cada batata e as colocassem dentro 
da sacola.
 Eles começaram a pensar, e foram lembrando e 
escrevendo uma a uma as pessoas que os tinham magoado...   
Algumas sacolas ficaram muito pesadas!
 A tarefa seguinte consistia em, durante uma semana, 
carregar consigo a sacola com as batatas para onde quer que 
fossem. Com o tempo, as batatas foram se estragando, e era um 
incômodo carregar a sacola o tempo todo e ainda sentir seu mau 
cheiro. Além disso, a preocupação em não esquecê-las em algum 
lugar, fazia com que deixassem de prestar atenção em outras 
coisas que eram importantes para eles.
 E foi assim que os alunos entenderam a lição de que 
carregar mágoas, é tão ruim quanto carregar batatas podres.
 Quando damos importância aos problemas não 
resolvidos, ou às promessas não cumpridas, nossos 
pensamentos enchem-se de mágoa, aumentando o stress e 
roubando nossa alegria.
 Perdoar não é esquecer. Perdoar não é abafar o 
assunto. Perdoar não é fazer de conta que nada aconteceu.   
Perdoar é oferecer nova oportunidade. Perdoar é permitir um 
recomeço, uma nova chance, uma outra abordagem.
 Perdoar, é deixar estes sentimentos irem embora, é a 
única forma de trazer de volta a paz e a calma.     
 Jogue Fora Suas "Batatas"!!!* (baseado em texto 
extraído)

 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

31/JULHO MANHÃ NOITE

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

Edmilson
Ana Lúcia

Daniel

Levi

Daniel

Giovana
Jonas Fernandes / Jorge

Horácio / Flaviane
Andrea / Ineu / David

Daniel
Daniel

Wéllington e Marcia
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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

07/AGOSTO

A RAINHA ESTER 

 Ester era uma menina que morava na Pérsia. Quando o 
pai e a mãe da menina morreram, ela foi morar com seu primo 
Mardoqueu. Mardoqueu amava Ester e cuidava dela como se 
fosse sua filha.
 À medida que Ester ia crescendo, Mardoqueu lhe 
ensinava tudo o que os pais geralmente ensinam aos seus filhos.                                                                                                                                   
Ensinou-a também a amar e adorar a Deus . Ester cresceu e se 
tornou uma jovem muito bonita e também muito bondosa.
 Seu primo Mardoqueu trabalhava no palácio do rei e 
ouviu a notícia de que o rei estava procurando uma moça para ser 
rainha.
 Os mensageiros levaram muitas moças para o palácio.    
Entre as moças que foram levadas ao palácio, estava Ester.
 Mesmo depois que Ester foi morar no palácio real, 
com auxiliares especiais, alimento especial e tratamentos de 
beleza especiais, Mardoqueu ainda se preocupava com o bem 
estar de Ester. Como trabalhava no palácio, todos os dias 
caminhava pelo jardim, perto da casa real, para ver se Ester estava 
bem e saber o que lhe estava acontecendo .
 Finalmente chegou o momento em que as moças 
deveriam apresentar-se ao rei e entre elas estava Ester. 
 As moças começaram a passar uma a uma diante do 
rei. Quando chegou a vez de Ester, ela calmamente chegou até o 
trono e se apresentou ao rei.
 O rei gostou muito de Ester! Ficou realmente muito 
impressionado com sua beleza, sua educação e sua humildade. 
 O rei colocou na cabeça de Ester a coroa real  e a 
declarou rainha. 
 Mardoqueu cuidou muito bem de Ester quando 
morava com ele e a educou nos caminhos do Senhor. Ester nunca 
se esqueceu do que seu primo lhe ensinou. Foi humilde, corajosa e 
venceu.”
 “Ensina a criança no caminho em que deve andar e até 
quando envelhecer, não se desviará dele.”

 Um beijo da Tia Laudicéa

31/JULHO
Rafaela/ Cláudia

Márcia / Wellington

Alethéia/Keila/Ana  Ana /Keila/Alethéia

 Karla / Nancy 

Luciane / Beatriz 

Acampamento

Célia / Henrique

Letícia 

Luiz Nilton

Wéllington

Pr. Jonas

Pr. Marcos

Karla / Elis

Luciane / Beatriz

Elizabety

Evanilde

Letícia 

Souza

Regina / Luis

Pr. Jonas

Pr. Marcos

- Alfredo Fraulob e Maria Mardine
- Alessandra L. Vera-(Filha ir. Fautino)
- Clélia - (Avó do Aron)
- Faustino e Dyana Vera
- Gabriela - (neta dos ir. Virgilino e
                            Maria de Lourdes)
- Huga G. de Andrade - (Tia da ir.
                                                               Dyana) 

- Humberto Queiróz- (Ir. do

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

01 - SEGUNDA
Jaci Nunes dos Santos Ferreira

02 - TERÇA
Maria Claudia S. Dias da Silva
Sandro Rogério de O. Brandão

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

PEDIDOS DE ORAÇÃO

‘‘Irmãos, orem por nós’’. 1 Ts. 5. 25

CANTINA PRÓ-MISSÕES ESTADUAIS: Após o culto da noite, 
venha saborear pizza. Contamos com todos vocês. 

MINISTÉRIO DE EVANGELISMO E MISSÕES: Hoje, no culto da 
noite, será o encerramento e o levantamento da oferta especial. 
da Campanha de Missões Estaduais... Ore diariamente pelos 
nossos missionários! Encaminhe sua oferta, especificando no 
envelope: Missões MS. 

CASADOS PARA SEMPRE: Aula inaugural da 2ª turma, dia 04, 
Quinta-feira, às 19:30, aqui na SIB. Maiores informações, falar 
com Daniel e Liene.

LÍDERES DE Pgs: Reunião Sexta-feira, 05, às 19h, aqui na SIB.

CEIA DO SENHOR: No próximo Domingo, no culto da manhã.

FEIJOADA PRÓ-VIDA SÓBRIA: No próximo Domingo, 07/08, a 
partir das 11:30. Convite R$ 20,00. Trazer pratos e talheres.

MULHERES CRIATIVAS: Reinício das aulas - 2º Semestre - 09 de 
Agosto, às 14h. Chá de abertura e apresentação. Neste semestre: 
cartonagem, bolsa térmica, jogo de banheiro, boneca e outras 
utilidades.

PLANEJAMENTO EQUIPE VIDA SÓBRIA: Reuniões dias 09 e 11 
de Agosto, às 19:30, aqui na SIB.

ACHADOS E PERDIDOS: Encontram-se na Secretaria da SIB 
Bíblias, roupas, bolsa, anel, etc. Quem os perdeu ou os esqueceu 
procurem esta semana. Caso não sejam retirados serão doados 

04 - QUINTA
Dorismar Rodrigues M. Martins

05 - SEXTA
Vanessa Cesar Oliveira

31/JULHO

07/AGOSTO
1 a 2 anos - Ana / Alethéia / Renata 

2 a 4 anos - Cláudia / Isadora
5 a 8 anos - Nanci / Giovana

A MISSÃO É POSSÍVEL

VIAGEM DO PANTAVIDA 

 Foi incrível! A melhor experiência da minha vida. Vou 

levar comigo sempre tudo o que aconteceu. Trabalhamos 

pouco, mas com certeza foi muito recompensador.

 No devocional de Quinta-feira, antes de chegarmos na 

aldeia, o Pr. Carlos disse que tem viagens em que são plantadas 

as sementes do evangelho, tem outras em que são regadas e 

outras colhidas. 

 Tenho certeza no meu coração que pudemos regar 

aquelas vidas. Deus usou cada um de nós e pudemos fazer o 

possível pra que cada vida pudesse sentir um pouquinho do 

amor do Pai. 

 É um projeto incrível, a liderança do Pr. Carlos é 

excelente a equipe do barco tabém. 

 Tudo é muito bem feito e organizado. 

 Graças a Deus a diferença tem sido feita na vida de 

cada uma daquelas pessoas, é perceptível no sorriso delas. 

 Já estou querendo voltar... 

 Depoimento de Lais Perez Santos

 Min. de Evangelismo e Missões

01/08/1996 Jonas e Anivalda            (20 anos – Porcelana)
06/08/2011  Marcus Hugo e Fernanda    (5 anos – Madeira) 

7h15-8h

EVANGELISMO E MISSÕESEVANGELISMO E MISSÕES

 / A
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