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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 15 DE MAIO DE 2016

22
MAIO
2016

Ministério: Pr. Jonas Xavier de Pina 

ADMINISTRAÇÃO

Visitante, seja bem vindo!

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

99%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

29/MAIO 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

- - - - - - - - - - - - -
André e Suelen

Isadora
Célia

Daniel

Aron

Daniel

Aron
Eduardo / Claudio

Edmilson
David / Carlos / Ademir

Daniel
Daniel

Rodrigo e Lucicleia

“FAMÍLIA BÊNÇÃO PARA TODOS“ 

“E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que 
te amaldiçoarem; e em ti serão benditas todas as famílias da 

terra.” (Gênesis 12:3)

Queridos irmãos!

 
 Alguns pensamentos permearam minha mente nestes 
últimos dias e me levaram a escrever as palavras e o pensamento 
que se encerra ao final destas palavras extraídas do verso de Gên. 
12.3.
 Trilhando a caminhada neste mês de maio, onde 
optamos por trabalhar a temática que nos levasse a refletir sobre 
os problemas que envolvem nossas famílias, não poderia abrir 
mão de trazer aos irmãos através de nosso espaço editorial, uma 
palavra que pudesse ser no sentido de apresentar nossas 
famílias, como sendo uma expressão maior do coração de Deus, 
para abençoar outras famílias.
 O texto que escolhemos e o expusemos acima, nos dá 
conta de uma promessa deixada por Deus para Abraão e sua 
família: “e em ti serão benditas todas as famílias da terra”.
 Como famíl ia cristã, precisamos mirar nossa 
caminhada, tomando como modelo famílias como a família de 
Abraão. Assim sendo, todos precisamos trabalhar para que nossa 
família possa ser uma família abençoadora e uma família 
abençoadora, há que viver uma vida de comunhão entre si, há 
que viver uma vida de bom relacionamento com as pessoas que a 
cercam.
 Como família abençoadora, precisaremos viver o 
evangelho em toda a sua essência. 
 Como família abençoadora, precisaremos ajudar a levar 
pessoas ligadas à nós, ao encontro com Jesus. 
 O que temos feito para que as pessoas que estão 
vivendo à nossa volta, possam ver Jesus através dos atos de 
nossas famílias? 
  Este é o tempo que o Senhor está nos dando. Não 
desperdicemos as oportunidades que temos. 
 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

22/MAIO MANHÃ NOITE

- - - - - - - - - - - - -
André e Suelen

Isadora
Antonio
Daniel

Aron

Daniel

Aron
Augusto / Eduardo

Edmilson
Ana Lucia /David / Ademir

Daniel
Daniel

Rodrigo e Lucicleia
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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

29/MAIO

FILHO DE CRENTE É CRENTINHO?

 Vamos conhecer hoje uma família que foi criada 

literalmente na igreja. Os filhos de Eli foram criados no templo, 

pois Eli era sacerdote, e seus filhos, por serem da linhagem 

sacerdotal  já cresciam  no templo sendo ensinados como ser um 

sacerdote para substituírem seu pai. 

 Naquele tempo o culto era diferente. Existiam rituais a 

serem seguidos e os sacerdotes precisavam observar  ao pé da 

letra tudo que Deus tinha ordenado que tinha de ser feito.

 Só que os filhos de Eli, não levavam a sério o trabalho 

que tinham de fazer. Imagine um pastor ter que dirigir um culto e 

pregar e antes ir a uma festa, dançar, beber, e na hora das ofertas, 

pegar o dinheiro e ficar pra ele. Era mais ou menos isso que os 

filhos de Eli faziam.

 Mas sabe o que era pior?  Eli, o pai, não chamava a 

atenção deles. E a Bíblia diz que os pais precisam repreender e  

ensinar o caminho certo aos seus filhos e se for preciso, até 

castigando. “Toda criança é rebelde e desobediente por 
natureza, mas a vara da disciplina a ensinará a se comportar.” 
Provérbios 22.15. Então, Deus castigou Eli porque não  corrigiu 

seus  filhos. Castigou antes os dois filhos de Eli por não  levarem a 

sério as coisas de Deus. Os três morreram.

 Amiguinho, a história dessa família nos ensina duas 
coisas: a primeira delas é que não podemos brincar com Deus.  
Quando vamos cultuar, a coisa é séria, não existe cultinho de 
brincadeira. A segunda é que nossos pais são responsáveis por 
ensinar o respeito às coisas e à Casa de Deus. Deus vai cobrar 
deles  se ensinam ou não aos filhos. 

 Um beijo da tia Laudicéa.

22/MAIO
Giovana / Luciane
Henrique  / Keila

Évellin / Elis / Ana  Évellin / Elis/ Ana 

Keila / Karla 

Luciane / Beatriz 

Elimar

Célia / Henrique

Letícia / Caio

Souza

Dulci

Eva

Pr. Jonas 

Keila e Karla

Luciane / Beatriz

Célia / Henrique

Evanilde

Letícia / Caio

Luiz Nilton

Regina / Luis 

Eva 

Pr. Jonas 

- Alfredo Fraulob
- Antonio e Rosalina 
- Isabela Bastos (amiga Ígnês)
-José Eduardo-(F. Edgar/Camila).
-Jucélia B. de Souza - Cirurgia -
           (esposa do ir.  Roberto Peres)

- Juvenal - (Irmão Mª. Mardine)
- Kaique Zanatta
- Maria Mardine 
- Nair - (Mãe de Liene)
- Pr. Luiz Valdir Lubas 

23 - SEGUNDA
Pedro Augusto A. Estevam

24 - TERÇA
Fátima Regina N. da Silva

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, 
contamos com todos vocês.

MINISTÉRIO DE AÇÃO SOCIAL: Solicitamos doações de 
alimentos para montagem de cestas básicas. Doações que 
também podem ser em dinheiro, coloque no envelope específico 
da ação social. 

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. Hoje teremos cantina, participe, é uma forma de 
contribuir!   Dulci.

CASAMENTO COLETIVO: Dia 25 de Maio/16. Casais que só 
casaram no Civil e querem a bênção de Deus numa cerimônia 
religiosa, falar com Laudicéa ou Pr. Jonas. 

ChÁ DAS MULHERES: No primeiro Sábado de Junho, dia 04, na 
SIB. Venha participar! Teremos o nosso Bazar.

25 - QUARTA
Marcelina das D. N. Freitas

27 - SEXTA
Leonardo Martins Hill
Vanizirzo Oliveira Freitas

22/MAIO

23/05 - Thayla Monteiro de Lima 
                 - Maria Eduarda Lima Queiroz 

 28/05 - Julyany Kischelski Ferraz 
                       - Ana Elisa de Oliveira Conceição 

29/MAIO

MISSÕES ESTADUAIS 2016

 
 A Campanha de Missões Estaduais desse ano tem o 
seguinte tema: “A Missão é Possível”. A divisa encontra-se em 
Atos 13.47b – “Eu te pus para luz dos gentios, a fim de que 
sejas para salvação até os confins da terra.”
 O conceito criado para a campanha é a leitura do 
contexto global. O mundo vive a beira de uma loucura! Guerras, 
terrorismo, epidemias e em especial no Brasil, a grave crise 
política que afeta o país de norte a sul em todos os sentidos.
 Para os cristãos que vivem o evangelho e meditam na 
Bíblia dia e noite, isso não é novidade, já sabíamos, temos o 
privilégio de saber de tudo com antecedência, mas junto com a 
informação, também recebemos a MISSÃO (Ide)! 
 As pessoas aceitam que suas vidas acabam aqui e 
que não há esperança para a humanidade e entregam-se a 
tudo o que o mundo apresenta, enquanto isso há um grupo 
especial fortemente armado (armadura da fé) e com 
habilidades militares (servimos ao Senhor dos Exércitos) 
levando a LUZ (somos sal e luz) que mostra o caminho para a 
SALVAÇÃO.
 Você é um agente da Agência do Reino de Deus, indo 
à campo, orando e ofertando, pois todos já sabemos há muito 
tempo que com Jesus “A Missão é Possível”! 

 CME – Coordenadoria de Missões Estaduais

EVANGELISMO E MISSÕES

25/05/1985 José Carlos e Iracema          (31 anos – Nácar)
26/05/2001 Mario Márcio e Jaqueline    (15 anos – Cristal)
27/05/1977 Roland e Annerose         (39 anos – Mármore)
28/05/1977 Nilo e Cacilda                 (39 anos – Mármore)

7h15-8h
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