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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 DO MÊS DE MAIO DE 2016

05
JUN
2016

Ministério: Pr. Jonas Xavier de Pina 

ADMINISTRAÇÃO

Visitante, seja bem vindo!

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

145%
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 E QUINTAS
9h-11h Pr. Jonas

QUARTAS E SEXTAS
14h-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

12/JUNHO 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 Lucia

Daniel

Aron

Daniel

Aron
Eduardo / Cláudio 

Beatriz Morais
Antonio/ David / Ademir

Daniel
Daniel

Marcos e Mariana

“CUIDADO COM SUAS ESCOLHAS”

“Duas coisas são absolutamente certas: quem pratica a 
justiça anda pelo caminho da vida e quem pratica a maldade 

caminha direto para a morte.” (Prov. 11.19 NBV)

 Bom dia queridos irmãos e amigos da SIB!

 Estamos começando um novo mês deste ano. Já 
deixamos outros cinco para trás. Isto quer dizer, que já tivemos 
muitas oportunidades de fazer escolhas e com certeza, 
buscamos faze-las da melhor maneira possível, pois não 
quisemos cair em armadilhas. 
 Em meio ao caos social, familiar, cultural, econômico em 
que eu, você e nossas respectivas famílias estamos vivendo, não 
podemos abrir brechas para escolhas ou decisões equivocadas.
 Diariamente temos verificado, através dos veículos de 
comunicações, os problemas que tem nos cercado como 
participantes desta sociedade, denominada Pós Moderna. 
 Diante das avalanches de notícias, verificamos como 
pessoas de bem tem se envolvido em situações constrangedoras, 
apenas por terem errado em suas escolhas. Quantos de nossas 
famílias tem sido penalizadas em virtude de nossos filhos e filhas 
fazerem escolhas equivocadas em suas vidas, levando-nos a 
problemas que nós mesmos não escolhemos. 
 Lendo o texto bíblico que hoje nos serve de orientador, 
me deparei com as verdades nele contidas e estas verdades, 
explicitam exatamente sobre caminhos que tomamos, escolhas 
que fazemos. 
 Há uma canção que diz: “Há caminhos que ao homem 
parecem ser bons, mas seu fim não é o melhor. A solução não está 
no que eu acho. Tenho que sem reservas, passo a passo seguir a 
Jesus.” Creio que quem o escreveu, tenha tomado posse do texto 
de Provérbios 14.12: “Há caminho que ao homem parece direito, 
mas o fim dele são os caminhos da morte.”
 Bom! Se eu e você, corremos risco de nos equivocarmos 
no que escolhemos, então, é bom que saibamos e não nos 
esqueçamos do seguinte: Antes de fazermos nossas escolhas, 
antes de buscarmos lucros indevidos, antes de fazermos 
associações com pessoas que não nos conduzirão para caminhos 
bons, precisamos nos lembrar do que diz em 1º Samuel 2.7: “O 
Senhor empobrece e enriquece; abaixa e também exalta.” 
 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

Multimídia
Vigilância
Recepção

Recepção Lateral
Diáconos

Transmissão
Filmagem

05/JUNHO MANHÃ NOITE

- - - - - - - - - - - - -
Jonas e Érika
Beatriz Diniz

Lucia
Daniel

Giovana

Daniel

Giovana
Gerson / Fleury

Jasmine
Eleno / Ilde / Erinaldo

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

12/JUNHO

A PIPA E A FLOR

 As pipas são engraçadas, foram feitas para voar, no 
entanto para isso precisam estar presas numa linha e a outra 
ponta da linha precisa estar segura por alguém.   
 Poderíamos pensar que, cortando a linha, a pipa pudesse 
voar mais alto, mas não é assim que acontece.  Se a linha for cor-
tada, a pipa começa a cair.
 Certa vez um menino confeccionou uma pipa. Ele estava 
tão feliz, que desenhou nela um sorriso. Todos os dias, ele 
empinava a pipa alegremente. A pipa também se sentia feliz e, lá 
do alto, observava a paisagem e se divertia com as outras pipas 
que também voavam.
 Um dia, durante o seu vôo, a pipa viu lá embaixo uma flor 
e ficou encantada, não com a beleza da flor, porque ela já havia 
visto outras mais belas, mas alguma coisa nos olhos da flor a havia 
enfeitiçado. 
 Resolveu, então, romper a linha que a prendia à mão do 
menino e dá-la para a flor segurar. 
 Quanta felicidade ocorreu depois! A flor segurava a linha, 
a pipa voava. Na sua volta, a pipa contava para flor tudo o que vira.
 Com o tempo a flor começou a ficar com inveja e ciúme 
da pipa. 
 A flor, por causa desses dois sentimentos, começou a 
pensar: “Se a pipa me amasse mesmo, não ficaria tão feliz longe 
de mim”.
 Passado algum tempo, quando a pipa voltava de seu 
vôo, a flor não mais se mostrava feliz, estava sempre amargurada, 
querendo saber com quem a pipa estivera se divertindo.
 A partir daí, a flor começou a encurtar a linha, não 
permitindo à pipa voar alto. Foi encurtando a linha, até que a pipa 
só podia mesmo sobrevoar a flor.
 Cansada da atitude da flor, a pipa resolveu romper a linha 
e procurar uma mão menos egoísta.

 Amiguinho, o ciúme é um sentimento muito ruim. Ao 
invés de unir, ele afasta as pessoas. Não tenha ciúme de seus 
amigos, ou familiares. Eles não são só seus e não ficam felizes se 
você achar que são propriedade sua. A liberdade traz amor e 
felicidade, e une mais as pessoas. 

 Um beijo da tia Laudicéa.

05/JUNHO
Évellin / Ana Lucia
Liene / Lucicléia

Évellin / Elis / Ana  Évellin / Elis / Ana 

Keila / Karla 

Luciane / Beatriz 

Evanilde/Elimar

Célia / Henrique

Letícia / Caio

Souza

Regina / Luis

Eva

Pr. Jonas 

Keila e Karla

Luciane / Beatriz

Célia / Henrique

Elimar / Evanilde

Letícia / Caio

Luiz Nilton

Dulci 

Eva 

Pr. Jonas 

- Alfredo Fraulob
- Gabriela (neta dos ir. Virgilino e 
                      Maria de Lourdes)
- Ivan e Eliete Brandão
 -Juvenal - (Irmão Mª. Mardine)

- Kaique Zanatta
- Maria Mardine 
- Nair - (Mãe da Liene)
- Pr. Luiz Valdir Lubas 

05 - DOMINGO
Dulcemi de Souza Silva
Horácio Pedro de A. Neto

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

PEDIDOS DE ORAÇÃO

‘‘Irmãos, orem por nós’’. 1 Ts. 5. 25

MINISTÉRIO DE EVANGELISMO E MISSÕES: A viagem de inverno 
do PANTAVIDA está se aproximando. Cinco voluntários 
representarão a nossa igreja neste projeto. A despesa por pessoa 
é de $ 660,00, que estamos procurando levantar através das 
promoções das cantinas missionárias. Ainda assim, solicitamos 
que aqueles que puderem, ofertem para ajudar a completar este 
valor, indicando no envelope: PANTAVIDA. Estamos aguardando 
também os donativos de materiais escolares e brinquedos para 
levar.

CANTINA PRÓ-CASADOS P/ SEMPRE: Após o culto da noite, 
contamos com todos vocês. Delicioso sobá.

DIRETORIA SIBCG: Reunião na próxima Terça-feira, 07/06, às 
18:30.

PASSEIO DAS FAMÍLIAS DA SIB: Dia 13/06, (Segunda-feira), a 
partir das 9h na chácara JM (saída paraTerenos). Famílias 
interessadas procurem os irmãos Luis Santos ou Souza para 
confirmar presença. Investimento R$ 20,00. Crianças de 11 e 12 
anos R$ 10,00; Até 10 anos, não paga. Incluso: passeio + almoço 
(churrasco). O que levar: recreação - roupa de banho, tênis. Para o 
lanche - (por família) 01 bolo + refrigerante.  Pratos e talheres.

10/SEXTA
Vitor Pereira Lopes

05/JUNHO

12/JUNHO
Rafaela / Juliene

Dulci / Beatriz Diniz

QUAL A MINHA PARTICIPAÇÃO?

 Você sabia que...
 ...234 pessoas morrem por minuto no mundo, e que muitas 
delas morrem sem conhecer Jesus Cristo?
 ...há 193 países no mundo, e que os missionários dos batistas 
brasileiros estão em apenas 86 deles?
 ...mesmo dentro dos países em que os missionários estão 
presentes, há cidades e estados inteiros, com milhões de 
pessoas não alcançadas pelo Evangelho?

 Quando lemos as informações acima, entendemos a 
importância do trabalho missionário. Você deve estar se 
perguntando: “O que eu posso fazer? Como posso contribuir?”
 É importante entender que missões não é 
responsabilidade apenas dos missionários que estão nos 
campos, mas de todo aquele que crê em Jesus. Alguém foi 
ENVIADO, PREGOU, você OUVIU, CREU, ACEITOU e foi 
SALVO. A partir desse momento, Jesus Cristo chamou você 
para fazer o mesmo! Essa não é uma tarefa fácil, por isso Jesus 
assegurou que estaria com eles e conosco, “todos os dias até o 
fim.”
 Como cumprir essa tarefa? Orando, Contribuindo e 
Indo para o campo! 
 Muitos irmãos intercessores têm orado pelos desafios 
missionários. Outros têm contribuído tanto aqui quanto com 
os trabalhos distantes. E só temos a agradecer ao Senhor pelas 
vidas que são obedientes ao mestre. No próximo boletim, 
detalharemos as formas de participação nesse grande projeto 
divino.

 Ministério de Evangelismo e Missões

EVANGELISMO E MISSÕES

08/06/1991 Antonio e Evanilde               (25 anos – Prata)
08/06/1985 José Arnaldo e Edineide      (31 anos – Nácar)        
10/06/1995 Maria Gorete e Francisco    (21 anos – Zircão)

7h15-8h

08 - QUARTA 
 Pedro Henrique Onori do Nascimento 

Rodrigo Santana de Paula
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