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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.
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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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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

03/ABR 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
Antonio e Rosalina

Jasmine
Moisés
Daniel

Aron

Daniel

Aron
M. Música

Horácio e Flaviane
     Helen /Célia / Carlos

Daniel
Daniel

Wéllington e Márcia

“SALVADOR”

“Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, 

não para que condenasse o mundo, mas para que 

o mundo fosse salvo por ele.” (João 3:17)

Queridos irmãos!

Estamos em meio às celebrações da Páscoa de 
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os feitos históricos 
realizados pelo Salvador da humanidade deixaram 
marcas que nenhuma outra pessoa conseguira deixar.  
Somente alguém, como o Filho de Deus teria plena 
condição de realizar tamanha missão.

João para tornar claro através de seu evangelho,  
deixou-nos a seguinte promessa: “Porque Deus enviou o 
seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, 
mas para que o mundo fosse salvo por ele.

Você já pensou nesta realidade? De fato, Jesus veio 
ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para que 
pudéssemos ser libertos da condenação eterna. Na cruz 
do calvário, Jesus completou sua obra de redenção do 
homem pecador: “... 

A cruz é o local em que Deus demonstrou o Seu amor 
infalível por nós. O Seu amor implica em impedir que 
recebamos a punição que merecemos e estender a nós o 
bem que não merecemos. Isto não significa que Deus é 
brando com o pecado.  Muito pelo contrário, há um 
preço a ser pago e o Senhor estava disposto a pagá-lo, 
para nos resgatar.” (Livreto: A Esperança da Páscoa)

Mas Deus prova o Seu amor para conosco, em que 
Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso 
sim é demonstração de amor.  Isso sim é obra do 
SALVADOR.

Tenham todos um abençoado dia do Senhor

Pr. Jonas Xavier de Pina

Mensageiras e Embaixadores 
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:________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
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27/MAR MANHÃ NOITE

M. Música
André e Suelen

Isadora
David
Daniel

Aron

Daniel

Aron
M. Música

Edmilson
  Célia/ Carlos / 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 

27/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

03/ABRIL

O QUE A VERDADEIRA PÁSCOA NOS LEMBRA?
(Fonte: APEC)

Olá, crianças! No domingo passado, no Culto Infantil vocês 
ouviram falar sobre as duas páscoas. A Páscoa do mundo e a 
Páscoa de Jesus. Descobriram que a verdadeira Páscoa é a de 
Jesus, porque sem Ele não haveria Páscoa. Pois bem, vamos ver o 
que essa Páscoa nos lembra? Faremos isso através de um 
acróstico. Acróstico é quando a gente usa as letras de uma 
palavra  como primeiras letras de frases para formar uma poesia 
ou algo parecido.

P- Perdão dos pecados
Á-Amor sem igual
S- Sacrifício legítimo
C- Comunhão perfeita
O- Obediência sem limites
A-Alegria completa

A Páscoa nos lembra o Perdão dos Pecados. Só Jesus pode 
perdoar pecados. Ele é o único Salvador.

A Páscoa nos lembra um Amor sem Igual. O amor de Deus é 
tão maravilhoso que o fez entregar seu Filho, perfeito para 
morrer na cruz em nosso lugar.

A Páscoa nos lembra o sacrifício legítimo. Jesus é o 
Cordeiro de Deus que foi sacrificado e seu sangue nos limpa de 
todo pecado.

A Páscoa nos lembra Comunhão Perfeita. Estávamos 
separados de Deus por causa do pecado, mas Jesus nos 
reconciliou com Deus e hoje temos comunhão com Ele.

A Páscoa nos lembra Obediência sem Limites. Jesus 
obedeceu até a morte. Ele se humilhou, se fez homem e se 
entregou em nosso lugar.

A Páscoa nos lembra Alegria Completa. A alegria que 
temos na ressurreição de Jesus. A alegria da nova vida e de 
pertencer a Jesus.

Lembre-se de tudo isso nesta Páscoa.

Um beijo da Tia Laudicéa.

27/MARÇO 
Musical de Páscoa

03/ABRIL
Rafaela / Karla / Isadora

Evelin / Paulo / Beatriz D.

Évellin / Ana Lúcia  Evelin / Elis / Ana 

Keila /  Karla 

Luciane / Beatriz 

Elimar

Henrique

Caio

Luiz Nilton

Dulci

Eva

Pr. Jonas 

 Keila / Karla  

Luciane / Beatriz

Célia / Henrique

Evanilde

Letícia / Caio

Souza

Regina / Luiz

Eva 

Pr. Jonas 

- Alfredo Fraulob (Saúde)

- Kaique Zanatta 

- Nair - (Mãe de Liene)

- Pr. Luiz Valdir Lubas (Saúde)

27/03 - DOMINGO
Edi Coelho Guindo

28/03 - SEGUNDA
Paulo Roberto da Silva Rozon

29/03 - TERÇA
Dora Waldow

LEVANDO A ESPERANÇA – Que restaura

 o coração humano

 O Evangelho fala de que Jesus morreu pelos 
pecadores, mas ressurgiu para uma alegre esperança.   
Esperança é crer na vida.
 Jesus não está morto. Ele vive. O ditado popular diz: 
“Enquanto há vida, há esperança”.
 A fé cristã diz: “Enquanto há esperança, há vida”.                                                                                    
O Evangelho de Cristo não é uma mensagem de otimismo 
apenas. 
 O educador Rubem Alves argumenta: “Otimismo é 
alegria 'por causa de' (coisa humana)”. Esperança é alegria 'a 
despeito de' (coisa divina)”. Esperança é diferente de 
otimismo. Ele conclui “Esperança é quando, sendo seca 
absoluta do lado de fora, continuam as fontes a borbulhar 
dentro do coração.” 
 Esperança não é um olhar para o futuro e abster-se 
do presente. Não é um sonho, uma expectativa passiva de um 
futuro melhor. É a certeza das realidades espirituais que 
impulsiona a pessoa a lutar e suportar o tempo presente. É agir 
e reagir a tudo que preenche o coração de tristeza.
 Uma das causas de depressão espiritual é a falta de 
uma visão clara das promessas de Deus. A falta de visão leva o 
ser humano a mergulhar nos sofrimentos presentes. 
 Você está convidado a levar esperança ao coração de 
gente triste e cansada. A esperança viva do Evangelho. Leve 
esperança!

 Ministério de Missões  –  em Campanha de

                                                              Missões Mundiais 

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

PEDIDOS DE ORAÇÃO

‘‘Irmãos, orem por nós’’. 1 Ts. 5. 25

                   * HOJE  NÃO HAVERÁ ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL

*19h - O Musical "SALVADOR", apresentação do Coro Integração 
e  o Ministério de Adoração e Artes.

LIVRETO "A ESPERANÇA DA PÁSCOA": Hoje estamos 
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. R$ 2,00. 
Presenteie um amigo. 

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

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.

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

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

28/03/1987 Fernando e Jaci                      (29 anos – Erva)
30/03/1974 Adilson e Denilda   (42 anos – Prata Dourada)
30/03/1985 Valter e Zamilda                    (31 anos – Nácar)

31/03 - QUINTA
Dayse Pinho de Miranda
Liene Viração Santos Morais

02/04 - SÁBADO

Paulo Sérgio Monteiro

EVANGELISMO E MISSÕES
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