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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 05 DE JUNHO DE 2016

12
JUN
2016

Ministério: Pr. Jonas Xavier de Pina 

ADMINISTRAÇÃO

Visitante, seja bem vindo!

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

30%
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

19/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

- - - - - - - - - - - - -
Wéllington e Márcia

Juliene Morais
Carlos
Daniel

Aron

Daniel

Aron
Jonas Fernandes / Sandro

Giovana
Andrea / Célia / Ineu

Daniel
Daniel

Julio e Santina

O VALOR DE UM PASTOR
 Extraído Jornal Batista

 No segundo Domingo de Junho é comemorado o Dia do 
Pastor. Neste tempo em que a figura do Pastor tem sido tão 
desprestigiada, tão atacada e também tão incompreendida, vale 
a pena esta reflexão. É verdade sim que há verdadeiros lobos 
disfarçados de pastores, mas há também aqueles que cumprem 
seu chamado, que se desgastam e dão as suas vidas pelas 
ovelhas e pelo ministério. Vale a pena uma oração pelo seu pastor, 
vale a pena aferir e conferir os reais valores deste ser humano, 
cuja responsabilidade é tão vital: Conduzir seu rebanho ao 
aprisco seguro do Senhor. Que Deus abençoe os nossos pastores.

      Pastor é feito de barro

 Uma pesquisa realizada pelo pastor Lourenço Stélio 
Rega (Diretor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo) 
alguns anos atrás (Não há intenção aqui de atualizar os dados), 
trouxe números preocupantes sobre o Ministério Pastoral.   
Destacamos alguns aspectos dessa pesquisa: 
    • 16% o treinamento recebido no seminário pouco tem servido 
no ministério; 
    • 8% se pudessem deixaria o ministério e procuraria outro meio 
de sobrevivência; 
     • 13% acredita que o exercício do pastorado empobrece a vida 
familiar; 
   • 78% não estão satisfeitos com a autodisciplina no uso do 
tempo; 
   • 77% não estão contentes e satisfeitos com o tempo que 
investem na vida devocional; 
     • 51% têm de 1 a 5 amigos de verdade (49% não têm?); 
     • 9% não têm nenhum amigo de verdade; 
   • 38% não têm desenvolvido uma perspectiva de vida para 
daqui a cinco anos; 
    • 30% se sentem mais inferiorizados hoje do que no passado.   
Se pudessem voltar atrás mudariam muita coisa na vida e 
ministério; 
    • 10% afirmam que a Igreja já foi responsável por desastres na 
família do pastor; 
     • 88% têm facilidade em perdoar os que ofendem.
 Esses dados revelam que pastores não são feitos de 
ferro ou de aço, mas de barro. 
 O vaso de barro quebra, racha, mas se reconstrói, se 
refaz nas mãos de Deus (à exemplo do profeta Jeremias). 
 O barro demonstra a fragilidade do pastor e evoca 
compreensão das ovelhas para com o seu pasto

 Parabéns, pastores da SIBCG e que Deus os abençoe a 
cada dia.

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

12/JUNHO MANHÃ NOITE

- - - - - - - - - - - - -
Jonas e Érika
Beatriz Morais

Ana Lucia
Daniel

Aron

Daniel

Aron
Eduardo / Cláudio 

Beatriz Diniz
Antonio/ David / Ademir

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

19/JUNHO

 CRENTE PODE DANÇAR EM FESTA JUNINA?

 Era  tempo de festa junina na escola de Luís  Carlos, de 7 
anos, e ele estava todo animado com a possibilidade de dançar a 
quadrilha. Mas ao chegar em casa e pedir aos pais para comprar  a 
roupa, deram a ele a seguinte explicação: 
 - Crente não dança em festa junina. Disseram conclusivos. 
 - Por que crente não dança em festa junina? Não vejo nenhum 
mal – questionou o menino.
 - Bem, disse o pai, pergunte ao pastor.
 No domingo seguinte, logo que acabou o culto Luís 
entrou no gabinete  com a pergunta na boca.
 - Por que crente não pode dançar quadrilha na festa junina?
 Com um sorriso, o pastor perguntou ao menino. Você 
pode  dizer o que seus pais não gostam que você faça?
 O menino disse:- Eles não gostam que eu fale de boca 
cheia. Eles não querem que eu jogue meu tênis, nem meu 
uniforme na sala, nem que eu durma tarde.
 O pastor então pediu: - Muito bem, agora me diga o que 
eles gostam que você faça.
 Intrigado, o menino respondeu: - Eles gostam que eu 
escove os dentes, antes de dormir, e também que eu fale baixo.  
Eles gostam que eu durma cedo...
 Sabe, rapaz, se você  já aceitou Jesus como seu salvador, 
Deus é o seu Pai do Céu. Ele também gosta, ou não gosta de 
algumas coisas que nós fazemos. Por exemplo: Ele não gosta que 
adoremos outros deuses.
 As festas juninas são realizadas em adoração aos santos:  
São João, São Pedro e Santo Antonio, não são em louvor ao nosso 
Deus. Deus também diz , através da Bíblia que os filhos Dele não 
devem se unir aos que não são. Porque não há harmonia entre a 
luz e as trevas. Então, você acha que Deus vai gostar de ver você 
dançando na festa junina? - Já sei pastor. Já entendi. Não vou 
participar.  (Pr. Paulo de Oliveira- APEC).

 Amiguinho, pense bem antes de participar das 
atividades propostas em sua escola. Converse com seus pais e 
professores da igreja para saber se Deus vai ficar feliz com sua 
participação, ou vai se entristecer com você.

 Um beijo da Tia Laudicéa.

12/JUNHO
Rafaela / Juliene

Dulci / Beatriz Diniz

Évellin / Elis / Ana  Évellin / Elis / Ana 

Keila / Karla 

Luciane / Beatriz 

Elimar / Evanilde

Célia / Henrique

Letícia / Caio

Luiz Nilton

Dulci

Eva

Pr. Jonas 

Karla e Juliene

Luciane / Beatriz

Célia / Henrique

Cláudia

Letícia / Caio

Souza

Regina / Luis 

Eva 

Pr. Jonas 

- Alfredo Fraulob
- Gabriela (neta dos ir. Virgilino e 
                      Maria de Lourdes)
- Genésio F. Guimarães-(Tio  Jarbas)

- Ivan e Eliete Brandão
 -Juvenal - (Irmão Mª. Mardine)

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

12 - DOMINGO
Keila Adriana B. de O. Ramos
Leida Vaz Castro
Reginaldo Henrique S.Lima

13 - SEGUNDA
Beatriz Viração Morais

14 - TERÇA
Gabriela Finger Gomes

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

PEDIDOS DE ORAÇÃO

‘‘Irmãos, orem por nós’’. 1 Ts. 5. 25

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: Comunicamos que foi 
transferida a data de 19/06 para 03/07/16.

MINISTÉRIO DE EVANGELISMO E MISSÕES: A viagem de inverno 
do PANTAVIDA está se aproximando. Seis 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 SIB PrÓ-PASSEIO: Após o culto da noite, contamos 
com todos vocês. Delicioso caldo pantaneiro.

15 - QUARTA
Giovana Oliveira Postingher
Ione Marques Serrano
Luiz Felipe Monteiro da Rosa

18 - SÁBADO
Maria Regina V. dos S. da Silva

12/JUNHO

19/JUNHO
Giovana / Karla
Célia / Marcia 

SIB CG-DELIBERAÇÕES Nº 87 DA DIRETORIA.

 Em atendimento ao disposto no 2º. do Art. 19 do 
Estatuto da SIB, a Diretoria Estatutária da Igreja reuniu-se no 
dia 07/06/2016 com 07 membros presentes, nas dependências 
da SIB, 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 do prazo citado acima.
1)RELATÓRIO FINANCEIRO - Com parecer favorável do 
Conselho Fiscal foram aprovados os Relatórios Financeiros 
dos meses de Março e Abril de 2016.

2)70º ASSEMBLEIA DA CONVENÇÃO BATISTA SUL MATO 
GROSSENSE – Registramos a presença dos irmãos Pr. Jonas 
Xavier de Pina, Laudicéa Cordeiro de Pina, Eleno Herr, Ildegard 
Herr, Jadilvam Francisco Cândido, Maria Regina Vargas dos 
Santos da Silva e Ismael Fonseca Roa Manhani, na 70º 
Assembleia da CBSM, realizada na cidade de São Gabriel 
D’Oeste-MS, nos dias 25 a 28 de maio de 2016. 

3)1º ANIVERSÁRIO DA IGREJA BATISTA BÁLSAMO – 
Registramos que a comemoração do 1º Aniversário da Igreja 
Batista Bálsamo será realizada no dia 09 de Julho de 2016 às 
19:00h, tendo como preletor o Pr. Jonas Xavier de Pina e 
participação do Coro Integração.

4)FÉRIAS PASTORAL E MINISTRA DE EDUCAÇÃO CRISTÃ – 
Registramos que o Pr. Jonas Xavier de Pina e a irmã Laudicéa 
Cordeiro de Pina, estarão em gozo de férias no período de 14 a 
24 de junho de 2016.

5)MOVIMENTO DE MEMBROS – 428 - ENTRADA POR CARTA 
DE TRANSFERÊNCIA – Sergio Wilson dos Santos, Juliana 
Roccon dos Santos, Ana Carolina Roccon dos Santos, Herllan 
Henrique Pelais e Kamyla Batista da Silva da PIB de 
Pirassununga-SP; Jonas Batista de Oliveira, Anivalda da Silva 
Pereira de Oliveira e Valéria Silva de Oliveira da IB Vida Nova – 
Caldas Novas-GO, Gerson Alexandre Rocha da Silva e Maria 
Claudia Simões Dias da Silva da IB. na Vila Americana-Curitiba-
PR. -  TOTAL DE MEMBROS: 438. 
SAÍDA POR CARTA DE TRANSFERÊNCIA – Ephrain Gomes 
Monteiro e Ramona Justina Monteiro para IB Belo Horizonte-
Campo Grande – MS. TOTAL GERAL DE MEMBROS: 436.

 Marly N. de Oliveira Niz             Jonas Xavier de Pina 
          1ª Secretária                               Presidente

16/06/2010 - Antonio Edmilson e Maria Luzanira
(06 anos – Perfume)

7h15-8h

16 - Quinta
  Ivan Francisco Santos da Silva

  DELIBERAÇÕES  
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