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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 13 DE MARÇO DE 2016
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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

59%

100%

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

27/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
André e Suelen

Isadora
Ilde

Daniel

Aron

Daniel

Aron
M. Música

Edmilson
     Eleno / Helen / Moisés

Daniel
Daniel

Rodrigo e Lucicleia

“DIGA-ME COM QUEM ANDAS E DIREI QUEM TU ÉS.”

“Eu sinto prazer na companhia das pessoas fiéis; 
elas, sim, são gente nobres e dígnas de respeito.” 

(Sal. 16.3)

Queridos Irmãos,

A frase que nos serve de tema para este editorial, 
creio que seja bastante conhecida de todos. Se nunca a 
disseram para nós, é bem provável que já tenhamos dito 
para alguém. Ela é muito interessante, pois aponta para 
algo que precisamos dele nos valer. 

Com quem temos dividido nossa caminhada? Quem 
são as pessoas que temos escolhido para serem os nossos 
companheiros de jornada? Em tempos como os que 
estamos vivendo, é necessário que saibamos ser seletivos 
em nossas escolhas, pois pode ser, que estejamos nos 
iludindo nas escolhas que fazemos, daqueles ou daquelas 
com quem temos andado.

Os antigos, em sua sabedoria, afirmam que as nossas 
companhias, determinam muitas vezes aquilo que somos. 
Isto porque, enquanto humanos, muitas vezes somos 
influenciáveis em nossa conduta. Olhando para o texto 
bíblico acima, nos deparamos com o rei Davi, rei escolhido 
segundo o coração de Deus. Segundo na escala daqueles 
que reinaram sobre o povo de Israel fazendo uma 
afirmativa bastante profunda e por que não dizer, dígna 
de ser imitada: “Eu sinto prazer na companhia das 
pessoas fiéis; elas, sim, são gente nobre e dignas de 
respeito.”

Segundo a narrativa do Salmo 16, Davi encontra algo 
de fundamental importância para aqueles que desejam 
buscar para si uma  boa companhia: “Fiz do Senhor a 
minha companhia constante. Enquanto ele estiver do 
meu lado, não tropeçarei .” (Sl. 16.8).

Muitas companhias, tem levado a tropeçarem. Isto 
tem acontecido muito entre nós. Por isso, precisamos 
estar espertos para não cairmos nos laços que algumas 
companhias têm armado. Findo minha palavra com um 
último verso neste mesmo Salmo: “O Senhor me 
mostrará os caminhos da vida. Junto do Senhor sempre 
há a  mais profunda alegria; ao seu lado estão os 
prazeres da sua eterna presença.” Cuidemos pois, para 
não cairmos em armadilhas.

Tenham todos um abençoado dia do Senhor.

 Pr. Jonas Xavier de Pina

Mensageiras e Embaixadores 
do Rei

Multimídia
Som

Recepção
Recepção Lateral

Diáconos
Transmissão
Filmagem

20/MAR MANHÃ NOITE

M. Música
Jonas e Érika
Juliene Morais

Ilde
Daniel

Aron

Daniel

Aron
M. Música

Giovana
     Eleno / Helen / Moisés

Daniel
Daniel

Julio e Santina

CLAMOR POR ESPERANÇA: DA ÁFRICA

 O quadro de pobreza, corrupção, morte e tristeza, 
conflitos étnicos, subnutrição e doenças (a AIDS, que tem 
maior número de portadores na África), marca a África como 
um lugar de desgraças. Mas “onde abundou o pecado, 
superabundou a graça de Deus”. É estranho pensar que um 
continente em que há tanto petróleo, gás natural, urânio, a 
maior mina de diamantes do mundo, além do ouro (maior 
produtor mundial), entre outros minérios, seja tão açoitado 
por fome, miséria econômica e espiritual, e guerras étnicas. 
 Há desespero e falta de perspectivas. Questões 
humanitárias e diplomáticas graves acontecem por atuação 
de grupos radicais como o LRA (Exército da Resistência do 
Senhor), que se denomina cristão e atua no Sudão; Boko 
Haram na Nigéria, que jurou fidelidade ao Estado Islâmico, e 
Al-Shabab na Somália, entre outros, tornaram a região 
conhecida como “o barril de pólvora” do mundo, mantendo 
conflitos milenares e dos mais difíceis de pacificar em toda a 
história da humanidade.
 A Junta de Missões Mundiais tem levado esperança à 
África através de projetos com o foco em desenvolvimento 
comunitário através de programas socioeducativos como o 
PEPE, cursos profissionalizantes, empreendedorismo social 
(fábrica de sabão, perfuração de poços em aldeias, 
agropecuária), plantação de igrejas e cursos de formação 
para a liderança das igrejas locais.
Oremos pelos missionários atuantes no continente e pelo 
alívio da igreja sofredora em face dos ataques de grupos 
extremistas e do sofrimento africano de maneira geral.

 Ministério de Missões – em Campanha de MM

EVANGELISMO E MISSÕES
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PEDIDOS DE ORAÇÃO

Maternal

Pré-Primário

Primário

Juniores

Jovens

Adolescentes

Daniel

Novos Decididos

 Alternativa

Doutrinas 

20/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

CULTO
INFANTIL

EDUCAÇÃO CRISTÃ ANIVERSÁRIOS

‘‘Irmãos, orem por nós’’. 1 Ts. 5. 25

27/MAR

MISSIONÁRIOS MIRINS  2

Na semana passada falei sobre a importância do trabalho 
dos filhos de missionários. E como precisamos também nos 
lembrar deles em nossas orações. Sabe, eles estão num país 
diferente do nosso, com costumes diferentes, comida diferente, 
nem sempre tem para comer o que eles gostam. Mas estão lá 
fazendo o trabalho de Deus. Olha o que diz Hadassa:

“Eu levo esperança às crianças de Guiné-Bissau contando 
histórias bíblicas na EBD e no PEPE (programa socioeducativo). 
As crianças gostam de ouvir as histórias bíblicas porque contam 
de um Deus que as protege. Um dia, eu contei para elas sobre a 
história do profeta Elias e dos adoradores de Baal, e eu falei para 
elas que só Deus tem poder e que Ele sempre responde às nossas 
orações. No dia seguinte, uma das crianças do PEPE entrou na 
sala e mostrou que tinha tirado as amarras, a pulseira e o anel de 
proteção que a mãe tinha colocado nela, e falou que não 
precisava mais daquilo porque Deus está com ela. Nossa oração e 
trabalho têm sido para que cada criança de Guiné-Bissau receba 
essa mensagem de esperança, que é o Evangelho.” Hadassa 
Santos, 16 anos, irmã do Haniel, 10 anos, e da Hanna, 14 anos, filhas 
dos missionários José Roberto e Sônia Santos (Guiné-Bissau).

Amiguinho, você tem sido também um missionário? Não 
precisa ir para outro país para ser. Basta falar de Jesus para os 
seus amigos e agir de forma diferente deles, como um filho de 
Deus. Não se esqueça de orar e dar a sua oferta para ajudar os 
missionários que estão lá longe falando de Jesus.

Um beijo da tia Laudicéa.

20/MARÇO 
Ana Lúcia
Karla / Elis

27/MARÇO

Musical Especial de Páscoa

Évellin / Ana Lúcia  Évellin / Ana Lúcia

 Karla / Juliene

Luciane e Beatriz 

Evanilde

Célia

Letícia

Souza

Regina / Luiz

Eva

Pr. Jonas 

 Keila / Karla  

Luciane e Beatriz

Henrique

Elimar

Caio

Luiz Nilton

Dulci

Eva 

Pr. Jonas 

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

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

20/03 - DOMINGO
Ivan Araujo Brandão
Joracy Maria R. Nazaré

21/03 - SEGUNDA
Renato Tolentino Alves

22/03 - TERÇA
Sandra Regina de S. Barros

SIB CG-DELIBERAÇÕES Nº 85 DA DIRETORIA 

Em atendimento ao disposto no 2º. do Art. 19 do Estatuto da SIB, a 
Diretoria Estatutária da Igreja reuniu-se no dia 08/03/2016 com 
sete  membros presentes, nas dependências da SIB, tomando as 
deliberações abaixo relacionadas, que após 30 dias de sua 
publicação serão homologadas pela Assembléia 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 
Dezembro/2015 e Janeiro/2016.

2)REAJUSTE DO VALOR/CESSÃO DO TEMPLO PARA NÃO 
MEMBROS DA SIB: Fica aprovado pela Diretoria da Igreja, que a 
partir desta data, 08/03/2016, o valor que deverá ser cobrado, para 
realização de casamento na SIB, para  não membros será de 2,5 
salários mínimos, sendo que R$ 150,00(cento e cinquenta reais) 
será repassado ao sonoplasta e R$ 250,00(duzentos e cinqüenta 
reais) será repassado ao zelador(diarista).

3)CESSÃO PARA USO DO TEMPLO:  Fica aprovado a cessão para 
uso do templo para cerimônia de casamento  dos noivos: 3.1) No 
dia 19/11/2016, Cleyton Luiz dos Santos Gomes e Débora Rojas de 
Figueiredo, será oficiante Pr. Marcos Batista Ferreira da Costa ou Pr. 
Jonas Xavier de Pina. 3.2) No dia 18/03/2017, Guilherme de Oliveira 
Gordini e Laíssa Bernal Veiga, será oficiante o Pr. Djalma 
Albuquerque.

4)AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO: Administração está 
autorizada efetuar a aquisição de um microfone sem fio, da  marca  
Shure. 

5)SOLICITAÇÃO CONSELHO FISCAL/FUNDO PLANO DE SAÚDE 
UNIMED: O Conselho Fiscal sugeriu que a Igreja faça a quitação do 
empréstimo feito do fundo Plano de Saúde/Unimed, para reformas 
da Igreja. A devolução deverá ser feita utilizando os recursos do 
fundo reforma dos banheiros  e multiatividades, e conforme tenha 
superávit mensal, seja feita a devolução dos empréstimos para o 
fundo reforma dos banheiros  e multiatividades. A Diretoria 
deliberou que a Administração repasse os valores conforme 
sugestão feita pelo Conselho Fiscal no relatório de Março de 2016. 

6)ANIVERSÁRIODA IGREJA BATISTA MORIÁ: Registramos 
convite da Igreja Batista Moriá ao Pr. Jonas Xavier de Pina, para ser 
o preletor nos dia 16 e 17/04/2016, oportunidade que a Igreja estará 
comemorando seu 25ºaniversário.

7)ANIVERSÁRIO DA IGREJA BATISTA CRISTO A ÚNICA 
ESPERANÇA: Registramos convite da Igreja Batista Cristo a Única 
Esperança à SIB, para comemoração de seu 5º aniversário, que será 
comemorado nos dias 20 e 21/08/2016, o preletor será o Pr. Jonas 
Xavier de Pina.  Para o culto do sábado à noite, dia 20, a Igreja 
solicita a possibilidade da participação do Ministério de Música da 
SIB.

8)SOLICITAÇÃO PARA USO DO ESTACIONAMENTO DA RUA 
IGUAÇU: Fica aprovado o empréstimo do estacionamento da Rua 
Iguaçu para a Igreja Assembléia de Deus Missões nos dias 24 a 
27/03/2016.

9)MOVIMENTO DE MEMBBROS – ENTRADA POR CARTA DE 
TRANSFERÊNCIA: William Silva do nascimento e Edileusa Pinheiro 
Machado do Nascimento  da  Ig. Batista Jardim America - Itaguaí 
/RJ.

 Marly N. de Oliveira Niz              JonasXavier de Pina
                           1ª Secretária                                Presidente

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

PEDIDOS DE ORAÇÃO

‘‘Irmãos, orem por nós’’. 1 Ts. 5. 25

MINISTÉRIO DE AÇÃO SOCIAL: Solicitamos doações de 
alimentos para montagem de cestas básicas e mochilas, pode ser 
escolar e em bom estado de conservação, para filhos de 
catadores do lixão. As doações para as cestas também pode ser 
em dinheiro, coloque no envelope específico da ação social. 

PROGRAMAÇÃO DA PÁSCOA: Hoje no culto da noite, o  musical 
“Cantando a vida de Cristo” apresentação do Coro IJ SIBemol.
Próximo DomingO, 27/03: 06h - Culto da Ressurreição com 
celebração da Ceia do Senhor. Após o culto, café da manhã - 
(famílias contribuir - falar c/ Ana Lúcia). 
19h - O Musical "SALVADOR", apresentação do Coro Integração e    
         o Ministério de Adoração e Artes.

CANTINA: Após o culto da noite, contamos com todos vocês.

LIVRETO "A ESPERANÇA DA PÁSCOA": No próximo domingo, 
estaremos celebrando a Páscoa, comemorando a morte e 
ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus 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 e você estará 
contribuindo para a campanha de Missões Mundiais.

MINISTÉRIOS MÚLTIPLOS: Comunicamos aos líderes que dia 
29/03, Terça-feira, às 19h30, teremos reunião para atualizarmos o 
Calendário de atividades da SIB. 

Registramos da semana passada: 
17/03/2007 Marcos e Ivândia            (09 anos – Cerâmica) 
19/03/1994 Eduardo e Adriaurea            (22 anos – Louça)
-----------------------------------------------------------------------------
20/03/2007 Pr. Diego e Stella            (09 anos – Cerâmica)

23/03 - QUARTA
Eleno Herr
Maria do Carmo Luna

24/03 - QUINTA
Ana Paula R. P. de Azevedo

25 - SEXTA
Adriel Perez Santos
Elci Rodrigues Barboza

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.

ATIVIDADES

  DELIBERAÇÕES  
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