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entregue o comprovante no 

envelope, NO MÊS DO PRÓPRIO 
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completo no envelope.
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Visitante, seja bem vindo!
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ORÇADO REALIZADO

ATIVIDADES SEMANAIS

DOMINGOS
9h EBD
10h Culto da Manhã
19h Culto da Noite

TERÇAS
Reunião de Oração

MCA 

QUARTAS
Culto de Oração19h

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
Som

Recepção
Recepção Lateral

Diáconos
Transmissão
Filmagem

13/MAR 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

8h-10h30

19h
30

16h
30

M. Música
João e Sílvia

Beatriz Morais
Ademir
Daniel

Aron

Daniel

Aron

M. Música

Beatriz Diniz
     David / Carlos / Ademir

Daniel
Daniel

Marcos e Mariana

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:________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

 “LEVE ESPERANÇA”
“Em seu nome as nações colocarão a sua esperança”

(Mt. 12.21 NVI)

 Queridos Irmãos, 

 Lendo o material da Junta de Missões Mundiais, a 
respeito da Campanha deste ano, me deparei com algo que pode 
muito bem nos ajudar em nosso trabalho de levantamento de 
recursos para enviarmos à nossa Junta, a fim de que esta possa 
dar consecução ao seu trabalho.
 Segue a matéria trazida através do site da JMM: “Sempre 
que iniciamos o planejamento de Missões Mundiais olhamos para 
o que está acontecendo no mundo, a fim de que o desafio 
apresentado seja algo claro. Nosso olhar tem encontrado 
situações de desespero em muitos lugares no mundo. E não são 
apenas indivíduos, mas populações inteiras que sofrem com a 
falta de esperança. Foi com isso em mente que desenvolvemos o 
tema: “Leve Esperança“, baseado em Mateus 12.18-21. Ao citar o 
texto de Isaías 42, Mateus identifica Jesus como o servo sofredor 
e com suas atitudes.
 Ao pesquisarmos para a campanha, algo que nos 
chamou a atenção foi a situação dos refugiados. O mundo vive em 
um fluxo migratório de refugiados que fogem de conflitos 
políticos, étnicos, religiosos, problemas ecológicos, questões 
econômicas e outros motivos. Cada vez mais pessoas se arriscam 
a fugir para buscarem a sobrevivência. A maioria delas fracassa.    
Muitos morrem tentando alcançar países onde imaginam estar 
seguros ou ter uma oportunidade de vida. A maior parte dos que 
conseguem alcançar outro país é confinada nos campos de 
refugiados e logo perde a esperança de dias melhores. Os que 
obtém sucesso em entrar nos lugares desejados sofrem com o 
preconceito, e muitos são sujeitos a condições similares à 
escravidão. 
 Para o mundo, os refugiados são como um “caniço 
quebrado” ou   “pavio fumegante”. São vistos como estorvos. Mas 
para Deus, eles são preciosos. Cabe a nós levar-lhes esperança.  
“Uma esperança que é leve, pois liberta do peso que os 
acorrenta.“  
    (Pr. João Marcos Barreto Soares - Diretor Executivo de Missões 
Mundiais).

 Tenham todos um abençoado dia do Senhor.

 Pr. Jonas Xavier de Pina

Multimídia
Som

Recepção
Recepção Lateral

Diáconos
Transmissão
Filmagem

06/MAR MANHÃ NOITE

M. Música
Flavia Cristina e Luzanira

Jasmine
Antonio
Daniel

Aron

Daniel

Aron

  M. Música

Horácio e Flaviane
     Moisés/Eleno/Antonio

Daniel
Daniel

Wéllington e Marcia
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PEDIDOS DE ORAÇÃO

Maternal

Pré-Primário

Primário

Juniores

Jovens

Adolescentes

Daniel

Novos Decididos

 Alternativa

Doutrinas 

06/MAR

   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

EVANGELISMO E MISSÕES

CULTO
INFANTIL

EDUCAÇÃO CRISTÃ ANIVERSÁRIOS

‘‘Irmãos, orem por nós’’. 1 Ts. 5. 25

13/MAR

A OBEDIÊNCIA FORTALECE

Um homem andava por uma estrada, desanimado por achar que 
não tinha mais forças para vencer, quando de repente uma luz muito 
forte surgiu no horizonte. Ao se aproximar daquele brilho intenso, ele 
ouviu uma voz grave. Percebendo que o homem estava assustado, a 
voz se apresentou:

- Meu filho, Eu sou o seu Deus e tenho uma missão especial para você!
Sabe aquela rocha que fica ao lado da sua casa?

- Claro que sim, Deus. É uma rocha enorme, quase do tamanho da 
minha casa. 

- Então... A missão que eu quero que você cumpra é essa: faça chuva 
ou faça sol, empurre aquela rocha todos os dias. Você aceita?     

- Sim, Senhor, eu aceito. Vou cumprir o que o Senhor me pede.
Então aquele homem, ainda sem entender, foi para casa e, 

quando chegou, fez do jeito que Deus havia lhe pedido. Empurrou a 
rocha com todo o esforço e, assim que suas forças se esgotaram, 
entrou para descansar. No dia seguinte fez a mesma coisa, e no outro 
também. Fazia sol, chovia, seu corpo ficava dolorido, mas ele nunca 
parou de empurrar aquela rocha com toda a força. Depois de algum 
tempo, o homem começou a ficar chateado, afinal, todo aquele 
esforço parecia não ter dado resultado nenhum; a rocha não se moveu 
um milímetro sequer. Ele não entendia o motivo de Deus ter lhe 
passado aquela missão.

Enquanto questionava os planos do Senhor, Satanás se 
aproveitou da situação para colocar seus planos malignos em prática. 
Para desencorajar e desanimar aquele homem e fazer com que ele 
abandonasse a missão que Deus tinha lhe confiado, Satanás soprou 
em seus ouvidos:

- Ei rapaz, já faz um tempão que Deus mandou você empurrar essa 
rocha e ela continua no mesmo lugar, não é mesmo? Você é muito 
bobo de continuar fazendo esse trabalho. Pare com isso e vá viver a 
sua vida!

Desanimado, o homem deu ouvido às palavras do diabo e logo 
outros pensamentos negativos tomaram conta de sua mente.     
Então ele começou a refletir:

- Poxa, por que eu preciso ficar me matando ao empurrar essa rocha? 
Eu nunca vou conseguir movê-la! Deus me enganou quando me deu 
essa missão. 

- Mas será que Deus não vai ficar triste comigo?
Angustiado, o homem resolveu orar a Deus, pois seu coração 

estava dividido entre aqueles pensamentos ruins e a vontade do 
Senhor:

- Deus, faz muito tempo que eu tenho empurrado essa rocha com 
toda a minha força e ela nunca se mexeu. Por que não vejo os frutos do 
meu esforço? Por que o Senhor me deixou sozinho nessa missão?

Então Deus respondeu àquele homem:
- Meu filho, quando eu conversei com você na estrada sobre a 

missão, Eu disse que você tinha que empurrar a rocha com toda a sua 
força, não foi? Eu nunca disse que você precisava mover a rocha!

Meu filho, você não falhou! Olhe para os seus braços. Veja como 
estão muito mais fortes depois que você começou a empurrar a rocha! 
Veja as suas pernas, suas mãos, suas costas! Hoje você é um homem 
muito mais capacitado do que antes, porque me obedeceu. Você 
escolheu cumprir a missão ao empurrar a rocha com toda força. Você 
estava se sentindo fraco e o meu propósito era te fortalecer e não fazer 
com que você tirasse aquela pedra do lugar. Quando Eu precisar 
mover uma rocha, Eu mesmo a moverei!

Amiguinho, quando Deus nos dá uma missão, devemos 
obedecê-Lo e fazer aquilo que Ele nos confiou da melhor maneira 
possível, por mais que não consigamos enxergar nenhuma 
mudança. Precisamos perseverar e não deixar que o diabo use suas 
armadilhas para nos desanimar, pois, com o tempo, Deus nos 
revelará quais são os Seus propósitos em nossa missão. Então, 
continue empurrando a rocha!

"Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e 
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o 
vosso trabalho não é vão."  (1Coríntios 15.58)

Um beijo da tia Laudicéa

06/MARÇO 
Rafaela e Valda

Evelin e Beatriz D.

13/MARÇO
Giovana e Célia
Karla e Márcia

Ana Lucia /Évellin  Évellin / Fernanda

Keyla e Karla

Luciane e Beatriz 

Evanilde

Célia

Letícia

Souza

Regina / Luiz

Eva

Pr. Jonas 

Keyla e Karla

Luciane e Beatriz

Henrique

Elimar

Caio

Luiz Nilton

Dulci

Eva 

Pr. Jonas 

- Nair - (Mãe de Liene)
- Pr. Luiz Valdir Lubas (Saúde)
- Norma Gondim

- Alfredo Fraulob (Saúde)
- Kaique Zanatta 
- Carlos D. Alves (Filho Pr. Almir)

07/03 - SEGUNDA
Isaura R. Sampaio Affonso

LEVE ESPERANÇA

 "Estamos diante de mais uma Campanha de Missões 
Mundiais, e essa não deve ser apenas uma campanha, mas A 
CAMPANHA das ações da mobilização da fé das ofertas da 
esperança."
 Sabemos dos sérios apertos que o povo brasileiro tem 
vivido, mas não vamos nos intimidar diante da crise. Além do 
mais, a obra de Deus a princípio não é feita com dinheiro, mas 
com fé, pois existindo a fé, o dinheiro aparece. Deus faz chegar, 
através do Seu povo, tudo o que é necessário para suprir as 
demandas e os desafios da Sua causa.
 O mundo já viveu muitas “ondas” de experiências 
econômicas e sociais que prometeram acabar com o atraso e a 
pobreza. Muitas nações acreditaram que chegariam a um 
desenvolvimento que produziria paz, tranquilidade, alegria – 
um mundo ideal. As pessoas esperaram, esperaram e 
esperaram, mas o paraíso na Terra não chegou.
 Pessoas esperaram em pessoas, nações esperaram 
em modelos econômicos salvadores, em filosofias diversas, em 
religiões, mas o que observamos é que nenhuma dessas 
esperas e esperanças deu conta da necessidade mais profunda 
do ser humano: a esperança nascida em Cristo. Esta é a 
esperança que vamos levar. Como pessoas transformadas por 
Jesus, precisamos fazer a nossa parte, dando lugar ao Espírito, 
acreditando que o Senhor está acima de todas as coisas, que 
completa o que ainda está incompleto e que provê os recursos 
para a expansão de Sua obra!

 
 Pr. Vanderlei Batista Marins
 Presidente da Convenção Batista Brasileira

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

PEDIDOS DE ORAÇÃO

‘‘Irmãos, orem por nós’’. 1 Ts. 5. 25

MINISTÉRIOS MÚLTIPLOS - Reuniões Setoriais: - Se seu dom 
está em uma dessas áreas, compareça à reunião para se inscrever 
no grupo desejado.
Dia 08/03 - 19h: - Visitação / - Comunhão-(cafézinho) / - Bebês.
Dia 10/03 - 19h: - Ação Social / - Apoio Escolar / - Esporte e lazer.
Dia 12/03 - 18h: - Crianças.

MINISTÉRIO DE EVANGELISMO E MISSÕES: Informa que 
continuará recebendo doações de roupas para o trabalho do 
Projeto Missionário no bairro Parati. Agradecemos pelo fogão 
que nos foi doado. Mais informações com a Dulci.

ALMOÇO CORO INTEGRAÇÃO: Convidamos todos os irmãos 
(ãs) a participarem conosco de mais um almoço dia 13/03 a partir 
das 11:30, em prol de mais uma cantata.  Trazer pratos e talheres.

CANTINA:  Hoje teremos um delicioso sobá em prol dos casados 
para sempre, contamos com todos vocês.

LIVRETO "A ESPERANÇA DA PÁSCOA": Em pouco tempo, 
estaremos celebrando a Páscoa, comemorando a morte e 
ressurreição de nosso Senhor e SalvadorJesus Cristo.
Ministérios Pão Diário preparou um material muito especial 
chamado A Esperança da Páscoa. Um livreto que fala do 
significado da Páscoa para os Cristãos e de como Deus amou a 
cada pessoa de uma forma singular e individual. O livreto 
também contém 10 meditações diárias com o texto bíblico 
impresso para facilitação da leitura até mesmo daqueles que não 
dispõem de Bíblias e termina com duas páginas sobre o que é 
caminhar com Jesus e caso o leitor não tenha tomado sua 
decisão, o incentivamos a fazê-lo
Apenas R$ 2,00 (Você estará contribuindo para a campanha de 
Missões Mundiais).

10/03/2000 Klaus  e Luciane                     (16 anos - Safira)

12/03 - SÁBADO
Heber Nogueira Alves

Registramos da semana passada: 03/03 - Artur Poleszuk Niz
09/03 - Mylena Benites
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