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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.
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Ministério: Pr. Jonas Xavier de Pina 

ADMINISTRAÇÃO

Visitante, seja bem vindo!

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

20/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

     14-17h

19h
30

16h
30

M. Música
Jonas e Érika
Juliene Morais

Ilde
Daniel

Aron

Daniel

Aron

M. Música

Geovane
     Eleno / Helen / Moisés

Daniel
Daniel

Julio e Santina

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

CAUTELA!

“Cuidado boquinha no que fala, cuidado boquinha no 
que fala, o Salvador do Céu está olhando pra você, cuidado 

boquinha no que fala.”

Queridos irmãos,

Quando criança, eu e muitos dos senhores, que fomos 
criados em uma Igreja Batista aprendemos o cântico, cuja letra 
fiz menção acima. Ele parece encontrar eco ainda hoje no ouvido 
de cada um de nós. 

No passado, nossas mensagens demoravam algum tempo 
até chegar ao seu destino e muitas vezes, chegavam apenas até 
aqueles a quem desejávamos alcançar.

Hoje, estamos vivendo a era da informatização. O que 
falamos, o que postamos, as imagens que compartilhamos, 
chegam como um verdadeiro foguete aos mais distantes lugares, 
onde possam existir pessoas também ligadas aos meios de 
comunicação, via rede de computadores.

No afã de estarmos antenados, de fazermos parte da 
grande massa de usuários dos meios de comunicações, vamos 
nós expondo nossa vida, nossos filhos, nossos bens, através de 
fotografias que nos alegramos em exibi-las, nos esquecendo que 
muitas vezes o que estamos fazendo, nada mais é que abrindo a 
guarda de nossa guarda e a intimidade de nossa família, de 
nossos posicionamentos, achando que somente pessoas de 
nossa intimidade, é que vão ter acesso às nossas postagens. 
Precisamos usar de cautela, pois todos estamos sendo vigiados. 

Enquanto pensava no que escrever para vocês neste 
editorial, me lembrei de uma canção popular que diz: “Dizem que 
mato tem olho e parede tem ouvido até num quarto fechado, 
falador corre perigo.” 

Esta frase é parte de uma canção que eu ouvi quando 
criança.  Ele porém é tão atual, que de vez em quando estamos 
nos deparando com alguns em meio a situações difíceis por 
conta de uma falta de cuidado.”

Dentro da linha de pensamento que desejo tratar com 
vocês através deste editorial, cautela, é o mesmo que: Cuidado, 
precaução, previdência.

Durante a semana que passou correu entre os usuários 
principalmente, do WhatsApp, mensagem, afirmando que o juiz 
responsável pelos processos que envolvem o esquema da Lava 
Jato, era membro de Igreja Batista. Informando até qual igreja. 
Depois, circulou uma outra mensagem onde o Pastor da igreja 
mencionada, informava que a notícia não era correta. Isto implica 
dizer, que estamos lendo ou ouvindo notícias e ainda as 
retransmitindo, sem que tenhamos certeza do que estamos 
noticiando. 

É preciso que tenhamos cuidado, pois uma pequena 
postagem, uma simples mensagem que possamos retransmitir, 
pode nos colocar em situação vexatória. Portanto, peço a cada 
um que cuidem, que sejam cautelosos com aquilo que estão 
noticiando. 

Tenham todos um abençoado dia do Senhor.
 Pr. Jonas Xavier de Pina

Mensageiras e Embaixadores 
do Rei
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13/MAR MANHÃ NOITE

M. Música
João e Sílvia

Beatriz Morais
Ademir
Daniel

Aron

Daniel

Aron

M. Música M. Música

Beatriz Diniz
     David / Carlos / 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 

13/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

20/MAR

 MISSIONÁRIOS MIRINS

Estamos no mês de março. Neste mês os batistas  dedicam a 
pensar e orar por Missões Mundiais. Sempre pensamos nos 
missionários como pessoas adultas que saem de casa e vão para 
outros lugares falar de Jesus. As vezes esquecemos que muitas 
dessas pessoas são casais que tem filhos e seus filhos terminam se 
tornando missionários também. Vamos conhecer alguns desses 
missionários mirins? Vejam o depoimento de Calebe : 

“Eu gosto muito de morar em Moçambique. Aqui todos são 
meus amigos. Gosto muito de brincar com meus amiguinhos do 
orfanato. A gente faz castelos e bolos de areia, corremos, nos 
divertimos muito e brincamos de bola. Fico muito feliz em ajudar 
meus pais aqui. Nos dias de evangelismo, eu gosto de ajudar meu 
pai a carregar os equipamentos e depois comer pão com o 
pessoal. E quando vamos para a ilha de Catembe, eu fico muito 
feliz em andar de barco e depois de caminhão, porque é longe. 
Quando a gente chega lá, eu me visto de palhacinho para alegrar 
aquelas crianças. É muito bom cantar com elas, orar, fazer 
palhaçada e falar de Jesus para elas. Outra coisa que gosto muito 
de fazer é conversar com as vovozinhas da igreja. Elas são muito 
alegres. Um dia, uma delas me mostrou um peixe que pescou no 
mar, e outro dia ajudei uma vovó a debulhar feijão! E uma outra 
vovó deu cana doce para mim e meu irmão quando fomos visitá-
la. Gosto muito dessas vovozinhas, e quando vejo alguma ferida 
nelas, eu corro para contar para minha mãe, para ela colocar 
remédio nelas. Eu amo morar na minha África.” Calebe Marcolino, 
7 anos, irmão do Filipe, 5 anos, Filhos dos missionários Edvaldo e 
Adriana Marcolino (Moçambique)

Amiguinho, quando Deus chama para uma missão 
especial, ele cuida de toda a família. Com certeza esses meninos 
são muito abençoados. Ore por Calebe e Filipe. Ajude-os com 
sua oferta

 Um beijo da tia Laudicéa.

13/MARÇO 
Giovana e Célia
Karla e Márcia

20/MARÇO
Liene / Juliene

Henrique / Keila

Évellin / Fernanda  Évellin / Ana Lúcia

Keyla e Karla

Luciane e Beatriz 

Elimar

Henrique

Caio

Luiz Nilton

Dulci

Eva

Pr. Jonas 

Karla / Juliene

Luciane e Beatriz

,Célia

Evanilde

Letícia

Souza

Regina / Luiz

Eva 

Pr. Jonas 

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

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

13/03 - DOMINGO
Allyson Ricardo Nantes
Aron N. Xavier Barbosa
Carlos R. A. do Nascimento
Fernanda C. L. Tolentino

17/03 - QUINTA
Luziete Rodrigues da Silva

REFUGIADOS

 Quem será por eles?

 “Dizem que chegaram mais de 600 mil refugiados 
aqui, mas a verdade é que todos sabem que já passam de 1 
milhão”, dizia um pastor árabe que trabalha  ajudando famílias 
sírias. Segundo ele, quando a ONU começou a fazer a 
contagem dos refugiados, a cidade já estava lotada e muitos 
ficaram de fora dos registros oficiais.ti.
 Ouvi muitas histórias. Conheci uma síria ex-
muçulmana que me contou que antes odiava os cristãos, mas 
que depois de nossa presença, nosso amor a constrangeu e ela 
entregou sua vida a Jesus. Ela perdeu seu marido decapitado 
na guerra, atravessou o deserto com um irmão paralítico e 
filhos pequenos, além de pais idosos. A visita dos missionários 
faz toda diferença!
 Visitei outra família, e quando perguntamos sobre a 
casa na Síria, uma criança relatou que logo que ouviram os 
primeiros tiros, se jogaram no chão, e os corpos 
ensanguentados caíram sobre eles. Os soldados pensaram 
que estavam todos mortos, e à noite em silêncio, um foi 
chamando o outro. Os que sobreviveram se levantaram e 
fugiram. Chegaram até onde estávamos. Não havia mais 
esperança ou qualquer outro tipo de ajuda senão a que lhes 
levávamos. Todos se alegravam em conhecer os cristãos.
 Sinto grande compaixão pelo sofrimento das 
crianças. Contudo, nenhuma ajuda humanitária poderia trazer 
o que tem de mais precioso para esse povo: Jesus!
 De todas as vidas com que tive contato, duas 
meninas sírias mais me marcaram. Elas, muitas maltrapilhas, 
me pediram leite em pó para o irmãozinho bebê. Quando 
comprei e dei para ela, pegou minha mão e começou a beijá-la. 
Pedi para que parasse, mas com muita gratidão continuava. 
Lágrimas caíram dos meus olhos por três dias ao lembrar o 
sofrimento delas.
Os sírios sofrem a maior tragédia da história da humanidade 
após a Segunda Guerra Mundial. O quadro é alarmante e sem 
perspectivas de mudanças. É chegada a hora de agirmos em 
favor dos refugiados através de Cristo Jesus, a única 
esperança também para os refugiados.

 Sâmia
 Missionária no Oriente Médio

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: Informa que 
continuará recebendo doações de roupas; há também 
necessidade de mesas e instrumentos musicais para o trabalho 
do Projeto Missionário no bairro Parati. Mais informações com a 
Dulci.

CANTINA: Hoje, após o culto da noite, teremos um delicioso 
risoto, 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).

Registramos da semana passada: 08/03/1991  - Gilberto e Jane   
                                                                             (25 anos – Prata)
14/03/1998 Claudio e Cristina            (18 anos – Turquesa)
14/03/2009 Juber e Dora                              (07 anos – Lã)
15/03/2008 Keller e Fabiana                (08 anos – Papoula)

18/03 - SEXTA
Ana Claudia G. S. de Souza
Maria Elizabety A. E. R. da Silva

19/03 - SÁBADO
Pr. José Carlos Prado
Maria Mardine Fraulob
Raquel Rodrigues Pereira

FALECIMENTO:  Comunicamos o falecimento da irmã Norma 
Antunes Gondim, membro de nossa igreja, ocorrido no dia 
07/03/16. Oremos pela família enlutada.
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