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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 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016

06
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2016

Ministério: Pr. Jonas Xavier de Pina 

ADMINISTRAÇÃO

Visitante, seja bem vindo!

105%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 9h-11h

PR. JONAS

Quartas e Sextas14h-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.

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

“MINISTÉRIO DE MÚSICA, PADRÕES PARA A 
MÚSICA SACRA”

(Autor: Ezequias Guerra - Adap. – Pr. Jonas X. Pina)

 Queridos irmãos!

 A música deve comunicar e expressar o evangelho em 
uma linguagem de texto e uma linguagem musical que sejam 
amplamente inteligíveis por parte da cultura para a qual se dirige.
 Ela deve oferecer um “sacrifício de louvor” digno, para 
a pessoa de forma individual, bem como para a coletividade, na 
experiência da adoração.
 Eis alguns objetivos do Ministério de Música:
    - Promover o interesse de toda a igreja pelo louvor em sua vida; 
    - Dar aos cultos públicos o sentido participativo e inteligente;
    - Promover e organizar os talentos musicais existentes;
  - Coordenar as atividades musicais dos grupos existentes na 
igreja;
  -Manter sempre todos os grupos musicais em pleno 
funcionamento.
 O que é um Ministro de Música?
    - É um dos líderes espirituais da igreja: “servindo uns aos outros 
conforme o dom que cada um recebeu(...) – I Pedro 4.10.
 O que faz um Ministro de Música?
   - É um dos levitas: Heb. 13.15 – “Por meio de Jesus, portanto, 
ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é 
fruto de lábios que confessam o seu nome.”
 Ele deve liderar a comunhão e a adoração da igreja 
reunida, ampliando experiências de cultos por meio do uso de 
uma ampla variedade de músicas significativas:
   - Deut. 10.8 – “Levar(...) estar diante(...) servir(...) abençoar em 
nome do Senhor(...)” 
 Ele é o guia para a visão e prática total da música na 
igreja, em harmonia com o Ministro da Palavra.
 Por que a igreja precisa de um Ministro de Música?
 Existem razões específicas para se ter um Ministro de 
Música. As mais importantes são aquelas que se baseiam na 
Bíblia. 
 Base Bíblica – O Antigo Testamento narra várias 
situações em que os musicistas foram treinados para liderar o 
culto.
 Bases Espirituais - Em I Cor. 14.15, o apóstolo Paulo 
admoesta os crentes a cantar com espírito, mas também com 
inteligência. O louvor é o reconhecimento de Deus em sua glória 
e majestade, sua autoridade e seu amor.
 Bases Educacionais – O Ministro de Música deve 
fornecer instrumentalidade para um serviço rico e mais completo 
nas mãos das pessoas por meio de um programa de educação 
musical, etc...
 Somos gratos a Deus por todos os Ministros de Músicas 
que já serviram ao Senhor aqui em nossa igreja, pelos que nos 
ajudaram a construir dentro de uma visão bíblica como temos 
podido verificar.
 Agradecemos a Deus em especial no dia de hoje, ao 
irmão ELOSANDE e toda a sua equipe, pelo amor e dedicação 
que têm demonstrado no serviço do Senhor. 

 Pr. Jonas Xavier de Pina

Embaixadores do Rei
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

14h-17h

Quintas9h-11h

Multimídia
Vigilância
Recepção

Recepção Lateral
Diáconos

Transmissão
Filmagem

13/NOVEMBRO MANHÃ NOITE

- - - - - - - - - - - - -
Antônio e Rosalina

Beatriz Morais
Carlos
Daniel

Aron

Daniel

Aron

 Claudio / Vágno

Beatriz Diniz
Luzanira / Erinaldo / Ademir

Daniel
Daniel

João e Sílvia

Multimídia
Vigilância
Recepção

Recepção Lateral
Diáconos

Transmissão
Filmagem

06/NOVEMBRO MANHÃ NOITE

- - - - - - - - - - - - -
Edmilson e Luzanira

Isadora
Ineu

Daniel

Giovana

Daniel

 Giovana

Gerson 

Giovana
Ana Lúcia / Eleno / Ademir

Daniel
Daniel

Wéllington e Marcia
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PEDIDOS DE ORAÇÃO

Maternal

Pré-Primário

Primário

Juniores

Jovens

Adolescentes

Daniel

Novos Decididos

 Alternativa

Doutrinas 

   ESCALA DA EBD

ATIVIDADES

‘‘Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós; por isso, estamos alegres’’. Sl. 126.3

EDUCAÇÃO CRISTÃ ANIVERSÁRIOS

‘‘Irmãos, orem por nós’’. 1 Ts. 5. 25

O PEIXE PIXOTE

Pixote vivia num lago e andava sempre infeliz. Ele não 
gostava do lago. Lá era muito escuro, escuro como um 
breu. E Pixote morria de medo do escuro. 

Toda hora ele ia até a margem do lago, botava a 
cabeça pra fora e achava tudo lindo! Céu azul, sol, grama, 
flores para todo lado. Criança, gato, cachorro. E era tudo 
tão colorido, tão alegre, tão claro! Pixote queria morar na 
grama entre as árvores.

Ele ficava um tempo na margem do lago, mas tinha 
de voltar para a água, para respirar, para não morrer.     
Pixote começava a nadar de novo, no meio do lago. Era 
uma escuridão sem fim. Sempre sozinho e cheio de medo, 
infeliz da vida.

Um dia, Pixote estava nadando e olhando os outros 
peixes. Eles brincavam contentes nas águas claras do 
lago. De repente Pixote pensou: – Ué! Outros peixes? 
Águas claras? O que aconteceu? 

Será que eu vim parar em outro lugar sem saber? – 
perguntava Pixote. E olhava pra todo lado e via um monte 
de coisas novas. Via peixes, peixinhos, peixões. Via pedras 
de todos os tamanhos, de todas as cores, plantas 
aquáticas, sapos, rãs. 

E era tudo tão lindo! A água meio azulada, cheia de 
claros e escuros, cheia de brilhos. Uma beleza mesmo!   
Pixote olhava e ria!  Cadê a escuridão? Cadê o medo?

Pixote estava contente, feliz da vida! De repente 
Pixote descobriu o que tinha acontecido e começou a rir.
– Eu sou mesmo um pateta! Ficava nadando pra lá e pra 

cá, morrendo de medo do escuro… Lógico! Eu só nadava 
de olho fechado! (Sônia Junqueira)

 Amiguinho, sabe que tem muita gente igual ao 
Pixote? Está sempre se sentindo infeliz, triste, querendo 
uma vida melhor. Só que essas pessoas estão sempre na  
igreja, ouvem falar de Jesus que pode transformar as 
suas vidas, mas não querem ver, nem ouvir que só 
abrindo o coração para Jesus, serão felizes.  Você não é 
assim, não é mesmo?  

Um beijo da tia Laudicéa.

- Cristina Capareli (saúde)
- Gabriela-(neta dos irmãos
        Virgilino e Mª de Lourdes)    
- Kaique Zanatta e família.
- Nair - (Mãe da Liene)

- Pedro Estêvam - (saúde)
                              
- Pr. Luiz V. Lubas-(saúde) 

- Romildo J. Severino - (saúde)
- Sebastiana Gomes (saúde)
- Dna Raimunda-(Tia da Márcia)
- Sr. Eduardo-(Tio da Jéssica)

- Edir G. Proença-(Tia da Dyana)

- Sunilda Lescano-(Mãe de 

                      Alessandra Lescano)

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

PEDIDOS DE ORAÇÃO

‘‘Irmãos, orem por nós’’. 1 Ts. 5. 25

PRIMEIRO CENSO BATISTA
(Continuação)

 A coleta de Dados será feita por intermédio de 
perguntas que comporão um questionário online de 
pesquisa, que será enviado pelo recenseador e 
respondido por cada pastor ou responsável da igreja.    
Caso não seja possível o contato via internet, poderá ser 
feito por telefone, carta ou visita presencial.
 É de extrema importância que todos tenham 
conhecimento e acesso ao questionário de pesquisa.
 Após a coleta de informações será estruturado 
um banco de dados nacional dos batistas brasileiros da 
CBB. Os dados serão analisados estatisticamente com o 
objetivo de gerar informações estratégicas sobre o 
cenário atual da denominação.
 Os resultados serão disponibilizados no Atlas 
dos Batistas Brasileiros e divulgados em matérias nos 
periódicos das convenções e organizações batistas.
 O Censo Batista 2016 constitui uma grande 
operação estatística, mobilizando pessoas desde a fase 
de planejamento até a divulgação dos resultados. 
 Será uma rede nacional, que permitirá um 
trabalho inédito entre os batistas brasileiros, para 
termos uma base e registro com segurança.
 As informações serão fundamentais para 
definição de objetivos e metas de avanço da 
denominação batista em todo nosso país. 

 Ministério de Evangelismo e Missões – 
                               compilado de: “A Pátria para Cristo”

 Crianças de 2 a 8 anos

EVANGELISMO E MISSÕESEVANGELISMO E MISSÕES

07/11/2009 Paulo Roberto e Évellin    (07 anos - Lã)

Inglês

CANTINA PRÓ CASADOS PARA SEMPRE: Hoje,  após o 
culto da noite, venha participar!

ALMOÇO - MASSAS PRÓ CASADOS PARA SEMPRE: Hoje das 12 
às 13:30, aqui na SIB. Adultos R$ 12,00 / Crianças R$ 10,00. 

CORO INTEGRAÇÃO: Atenção coristas para os ensaios dias 08 e 
10/11, Terça e Quinta, às 19:30 e Sábado, 12/11, às 16h.

PASSEIO DAS FAMÍLIAS DA SIB: Dia 15/11, (Terça-feira), na 
chácara JM (saída para Terenos). Reserve esta data! Investimento 
R$ 15,00, a partir de 11 anos. Inscreva sua família. Procure os ir. 
Souza, Luiz ou na Secretaria da igreja.

13/NOVEMBRO

Ana/Keila/Alethéia

Luciane e Beatriz

Célia

Cláudia

Letícia

Luiz Nilton

Luis /Vanessa

Pr. Jonas

Pr. Marcos

Rodízio

Karla/ Elis

ADORADOR JÚNIOR:  09 a 11 anos. 
Pegue seu formulário na mesa dos Diáconos  (Culto da noite) 

13/NOVEMBRO
1 a 2 anos - Mauricea /Ana / Walquíria
2 a 4 anos - Rafaela / Michele Michelin

5 a 8 anos - Liene / Juliene

06/NOVEMBRO
1 a 2 Anos - Alethéia / André / Renata

2 a 4 anos - Musical Infantil
5 a 8 anos - Musical infantil

06/NOVEMBRO

Ana/Keila/Aletheia

Luciane / Beatriz

Bety

Evanilde

Letícia 

Souza

Regina /Lucia 

Pr. Jonas

Pr. Marcos

Rodízio

Elis/ Nanci

07 - SEGUNDA
Joel Moreira Niz
Léa Monteiro da Rosa

10 - QUINTA
Dália Hedi Spielmann
Fleury Henriques Junior
Juliene Viração Morais
Roberto S. Nabuco de Souza

11 - SEXTA
Ana Cristina Nunes Xavier

12 - SÁBADO
Laudicéa Cordeiro de Pina 

Nota de Nascimento: Comunicamos que nasceu dia 01/11/16, 
Terça-feira. a Valentina, neta da irmã Tomázia e filha da Renata 
e Holsback, 

08 - Terça-feira – Arthur Pedro de Lima Tolentino
12 - Sábado - Ruan Daivson Alves Dias

13 - Domingo -  Enzo Otaño Lima 
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