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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 12 DE JUNHO DE 2016

19
JUN
2016

Ministério: Pr. Jonas Xavier de Pina 

ADMINISTRAÇÃO

Visitante, seja bem vindo!

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

47%

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

26/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

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

Isadora
Erinaldo
Daniel

Aron

Daniel

Aron
Augusto e Willian Nasc. 

Edmilson
David / Antonio / Ademir

Daniel
Daniel

Rodrigo e Lucicleia

“PRODUZINDO FRUTOS PARA DEUS“ 

“Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e eu nele, 
esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer.“ 

(João 15:5)

 Queridos irmãos!
 
 O evangelho da graça de Cristo é maravilhoso. Ele 
alcança o pecador, transforma seu caráter, muda sua vida e o 
capacita para reproduzir através do seu viver, as maravilhas 
experimentadas em sua nova caminhada. 
 Todos nós vamos sendo capacitados em nossa 
caminhada, a ajudarmos a formar novos discípulos de Jesus 
Cristo. 
 Se nos dispusermos ao trabalho, se nos apresentarmos 
para o serviço, poderemos realizar como igreja uma grande obra, 
isto, se nos deixarmos apenas, ser influenciados pelos ensinos 
bíblicos. 
 Porém, o que tem acontecido, é que nós estamos 
influenciados por outros ensinos que não os bíblicos e isto têm 
nos levado a uma espécie de paralisação da Obra Missionária, por 
acharmos que não temos capacidade de trabalhar, de falar do 
amor de Deus a todos os homens. Neste mês de junho, estamos 
comemorando o mês da Educação, por esta razão, estou 
aproveitando o espaço deste editorial para compartilhar com 
vocês esta palavra no dia de hoje. 
 O texto que escolhemos e o expusemos acima, nos dá 
conta de uma grande orientação deixada por Jesus para todos 
nós: “... quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto... 
 “O relacionamento de intimidade que pudermos 
realizar com Cristo e sua obra, fará de nós homens e mulheres que 
naturalmente, produzirão frutos. Sabe por que? Porque nós 
receberemos a capacitação necessária daquele que nos 
convidou para sermos seus seguidores. 
 Não é difícil alcançarmos pessoas para Jesus. Há muitos 
que estão próximos de nós e que estão esperando às vezes 
apenas um leve incentivo. Este leve incentivo pode estar 
representado por nossas ações enquanto crentes, enquanto 
servos que queiram se dispor para o serviço. 
 O que temos feito para que as pessoas que estão 
vivendo à nossa volta, possam ver Jesus através de nossos atos, 
através de nossas vidas? 
 Este é o tempo que o Senhor está nos dando. Não 
desperdicemos as oportunidades que temos. Sejamos crentes 
produtivos e não, crentes infrutíferos. Este é o tempo que o 
Senhor tem confiado a cada um de nós.
 Portanto, não o desperdicemos, com coisas que não 
contribuam para o nosso crescimento e para o desenvolvimento 
do reino de Deus.
 Tenham todos, um abençoado dia do Senhor.
 Seu Pastor

 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

19/JUNHO MANHÃ NOITE

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

Juliene Morais
Carlos
Daniel

Aron

Daniel

Aron
Jonas Fernandes / Sandro

Giovana
Andrea / Célia / Ineu

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

26/JUNHO

 OFFICE BOY

 Um homem desempregado se candidata para o cargo 
de “office boy” de uma grande empresa. O gerente de RH ao 
entrevistá-lo, pede um teste: limpar o chão. Ao final disse: “você 
está contratado, me dê o seu endereço de e-mail e eu lhe enviarei 
o aplicativo para preenchimento e avisarei quando você vai 
começar”. O homem respondeu: “Eu não tenho um computador, 
nem um e-mail”.
 Lamento muito, disse o gerente de RH, se você não tem 
um email, significa que você não existe. Já que não existe, não 
pode ter o trabalho. O homem saiu sem esperança. Ele não sabia o 
que fazer, com apenas 10 dólares no bolso.
 Ele então decidiu ir ao supermercado e comprar uma 
caixa de tomate de dez quilos. Ele então vendeu os tomates de 
porta em porta. Em menos de duas horas, tinha conseguido 
duplicar seu capital. Ele repetiu a operação três vezes, e voltou 
para casa com 60 dólares. O homem percebeu que ele podia 
sobreviver dessa maneira, e começou a ir todos os dias cedo e 
voltar tarde. Assim, o dinheiro duplica ou triplica a cada dia.       
Pouco tempo depois, ele comprou um carro, em seguida, um 
caminhão, e então ele teve a sua própria frota de veículos de 
entrega.
 Cinco anos depois, o homem já é um dos maiores 
distribuidores de alimentos dos E.U.A. Nessa época ele começou 
a planejar o futuro de sua família, e decidiu fazer um seguro de 
vida.
 Chamou um corretor de seguros, e escolheu um plano 
de proteção. Quando a conversa acabava, o corretor lhe pede o e-
mail. O homem respondeu: “Eu não tenho um e-mail”. O corretor 
disse curiosamente: “você não tem um e-mail, e ainda assim 
conseguiu construir um império. Você imagina o que poderia ter 
sido se você tivesse um e-mail?”
 O homem pensou um pouco e respondeu: office-boy!

 Amiguinho, as pessoas acham que um celular, um 
tablet ou um computador são indispensáveis à vida. Só que 
essas coisas existem há pouco tempo e a humanidade sempre 
existiu e se desenvolveu. Internet não é a solução para sua vida.
 Se você não tem internet e você trabalhar duro, você 
pode vencer na vida. Ao contrário de muitos que ficam o dia 
inteiro ligados nas redes sociais, sem nada fazerem de útil. 

 Um beijo da tia Laudicéa.

19/JUNHO
Giovana / Karla
Célia / Marcia 

Évellin / Elis / Ana  Évellin / Elis / Ana 

Karla e Juliene

Luciane / Beatriz 

Cláudia

Célia / Henrique

Letícia / Caio

Souza

Regina / Luis

Eva

Pr. Jonas 

Keila / Karla

Luciane / Beatriz

Célia / Henrique

Elimar

Letícia / Caio

Luiz Nilton

 Dulci

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)

22 - QUARTA
Valnice de O. Conceição

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, 
contamos com todos vocês. Venha saborear um delicioso 
carreteiro.

BODAS DE PRATA: O Pr Célio e Lúcia convidam a igreja para 
comemorar seus 25 anos de casados, no próximo Sábado, às 
19h30, aqui na SIB. Favor confirmar presença com Mauricea, 
Liene ou na Secretaria, no horário de expediente das 8 às 11h e 
das 13 às 17h. 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: Comunicamos que a 
Assembleia será  Domingo,  03/07/16.

MINISTÉRIO DE EVANGELISMO E MISSÕES: A viagem de 
inverno do PANTAVIDA será de 14 a 17/07/16. 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.
VEM AÍ  E B F: Para crianças de 04 a 11 anos, nos dias 18 e 19/07/16, 
aqui na SIB. Reservem estas datas.

25 - SÁBADO
Alfredo Schmidtke
Douglas Valdonado dos Santos

19/JUNHO

26/JUNHO
Henrique / Keila

MISSÕES ESTADUAIS

 Alguns jovens fizeram contato com missionários no 
campo estadual. Vejam as informações que a Flaviane obteve:

 Olá irmãos graça e paz,

 No momento estamos precisando da ajuda dos 
irmãos pela Campanha e arrecadação de recursos para 
Missões Estaduais.
 Sem uma arrecadação positiva não temos como 
executar os projetos e alvos em Mato Grosso do Sul.
 Além disso, peço oração pelas viagens, como 
coordenador de missões no Estado, preciso viajar o tempo 
todo, as estradas estão muito perigosas e carecemos do 
cuidado de Deus. Deus nos abençoe, 
 
 Pr. Paulo José da Silva.
 Coordenador de Missões no Estado de MS
 
 
 Glória a Deus!

 Pedimos a Deus pelo engajamento total das Igrejas 
Batistas do nosso Estado, sonhamos com um Mato Grosso do 
Sul 100%. Aqui em Campo grande por exemplo, somente 40% 
das igrejas são fiéis a Missões Estaduais e Plano Cooperativo 
que é o dízimo dos dízimos das igrejas para a Convenção.
 Oremos para que as frustrações do passado não 
influenciem as ações necessárias do presente e comprometa o 
nosso futuro. Daniel 11.32b “O povo que conhece o seu Deus se 
tornará forte e ativo”.

 Valdinei Martins Soares
 Ministro de Relacionamento e Expansão da CBSM 
 
 
 Ministério e Evangelismo e Missões

19/06/2009  Marcos e Ana Paula                    (07 anos – Lã) 

22/06/1991 Célio e Lucia                           (25 anos – Prata)

25/06/2001 Aislan e Caroline                    (15 anos – Cristal)

7h15-8h

EVANGELISMO E MISSÕESEVANGELISMO E MISSÕES
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