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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 NOVEMBRO DE 2016

20
NOV
2016

Ministério: Pr. Jonas Xavier de Pina 

ADMINISTRAÇÃO

Visitante, seja bem vindo!

64%
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

MÊS DA MÚSICA
“Refletindo Sobre Domingo  Passado”

Queridos Irmãos,

Deus merece o melhor. Por estarmos no mês da 
música, desejo tomar esta ênfase e traze-la para nossas 
considerações para este editorial do dia de hoje.

Deus merece o nosso melhor: a música que dela 
nos apropriamos para nossa adoração, precisa ser 
apresentada de uma maneira muito especial. Precisa ser 
melhor a cada dia, pois ao expressarmos nossa adoração 
através do nosso louvor, estamos dizendo para Deus o 
quanto nos importamos em que Ele receba o nosso 
melhor. 

Oferecer o melhor para Deus em termos de 
louvor, não é assumirmos que somos os melhores, que 
somos muito bons músicos, mas sim, assumirmos que 
somos servos fiéis e agradecidos ao Pai por tudo o que 
nos confere através de Suas gloriosas bênçãos. 

No domingo passado, tivemos a oportunidade de 
adorar o nosso Deus de uma maneira toda especial. 

Por que faço esta afirmativa?
Tenho pensado durante estes dias da semana, 

que eu e você que cultuamos aqui na Segunda Igreja no 
domingo passado, pudemos nos alegrar no Senhor 
através de cada louvor. Foi uma noite especial, onde todos 
puderam cantar com alegria, puderam externar sua 
adoração fazendo de cada adoração um motivo para 
cantar. 

Nos apresentamos com alegria perante a face do 
nosso Senhor, por esta razão, sentimos Sua presença 
junto de nós e por esta razão, entendo que fomos 
visitados por Seu Espírito, fazendo-nos sair desta casa 
com nosso espírito cheio da maravilhosa graça de Jesus.´

É maravilhoso podermos contemplar este 
sentimento por parte de todos. 

Isso é para mim, sinal de que Deus recebeu o 
nosso louvor e a nossa adoração. Vamos continuar agindo 
desta maneira, pois é por Ele e para Ele que são todas as 
coisas!.

Tenham todos um abençoado dia 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

27/NOVEMBRO MANHÃ NOITE

- - - - - - - - - - - - -
Jonas e Érika

Giovana
Célia

Daniel

Aron

Daniel

Aron

 Jorge Luiz / Jonas Fernandes

Beatriz Diniz
Ineu / Andrea / Antônio

Daniel
Daniel

Wéllington e Márcia

Multimídia
Vigilância
Recepção

Recepção Lateral
Diáconos

Transmissão
Filmagem

20/NOVEMBRO MANHÃ NOITE

- - - - - - - - - - - - -
João e Silvia

Juliene
Antônio
Daniel

Aron

Daniel

Aron

 Eduardo / Jonas Oliveira

Beatriz Morais
David / Ilde / Caio

Daniel
Daniel

Julio e Santina



q t y u 
i 

o p s d 
f 
g h 

j k 
l ç z 
v b 

q 
w 

e 
r 

t y u 
i 

o p 

a 
s d 

f 
g h 

j k 
l ç z 

x 
c 

v b 
n 

m 

q 
w 

e 
r 

t y u 
i 

o p 

a 
s d 

f 
g h 

j k 
l ç z 

x 
c 

v b 
n 

m 

q 
w 

e 
r 

t y u 
i 

o p 

a 
s d 

z 
x 
c 

b 
n 

m 

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

CHARLIE
(adaptação da história de Silvana do Rego)

Era uma vez um ovo solitário, porque não tinha mãe. Ele 
rolou e rolou, até que encontrou um ninho. Ali ficou junto com 
outros ovos que uma gansa chocava.

Muitos dias se passaram, até que num belo dia... Crac... 
Crac... Crac. Os ovos começaram a se quebrar e lindos gansinhos 
foram surgindo. Mas daquele último ovo nasceu um pintinho, um 
pintinho cinza.

Mamãe gansa não gostou nada disso e mandou o pintinho 
embora dali. Solitário, o pintinho andou muito, até que achou um 
lugar quentinho e ali adormeceu.

Cristina foi à cozinha e encontrou o pintinho chorando. Ela o 
segurou em suas mãos e disse-lhe: 

- Você deve estar com muito frio. Vou colocá-lo no bolso do 
meu casaco, perto do meu coração. Aqui você vai ficar bem 
quentinho e seguro.

Assim que aprendeu a comer, ele comeu muito. Ficou alegre 
e esperto. Corria para todos os lados, sempre atrás de Cristina. 
Ela se lembrou que o pintinho ainda não tinha nome.

Ela pensou, pensou e decidiu: 
- Charlie! Esse é o seu nome. Você é um pintinho muito forte 

e eu acho que você será um galo muito bonito. Cristina e Charlie 
se tornaram bons amigos. Enquanto Cristina ajudava sua mãe a 
molhar a horta, Charlie passeava entre os canteiros, à procura de 
pequenos insetos. Era seu lugar predileto.

Certa manhã, Charlie nem esperou por Cristina. Foi tão 
rápido para a horta que a mãe de Cristina não o viu chegar e, ao 
mudar o passo, pisou bem em cima de Charlie. Piu! Foi à única 
coisa que Charlie pôde dizer. A seguir desmaiou. 

Foi uma grande correria. Fizeram de tudo, mas ele não 
conseguiu abrir os olhos. Quando Cristina chegou, ela o pegou 
no colo e começou a chorar. Foi então que Cristina lembrou-se de 
orar: 

- Meu Deus, eu sei que o Senhor criou todas as coisas. Criou 
o Charlie também. Se ele morrer hoje, eu vou ficar muito triste. Eu 
gostaria tanto que ele vivesse! Passados alguns minutos, Cristina 
ouviu: - Piu! Era a voz de Charlie.

– Charlie você está vivo! Obrigada meu Deus, por salvar a 
vida dele. O tempo passou e Charlie foi crescendo. Certo dia, o 
irmão de Cristina encontrou um ovo grande e azul.

Não havia dúvidas. Aquele ovo azul era de Charlie, que 
nunca seria um galo, porque era uma galinha. Uma linda galinha 
pintadinha.

Cristina ficou muito contente. Todas as manhãs ela pegava 
um ovo de Charlie e colocava-o numa cesta. Quando a cesta 
estava cheia de ovos azuis, Cristina disse a sua mãe:

- Mamãe, eu quero vender esses ovos! Mas sei que 
vendendo esses ovos posso ajudar muitas pessoas.

Os nossos missionários estão trabalhando no mundo inteiro 
falando às pessoas que Deus as ama muito e que Jesus é o nosso 
Salvador. De hoje em diante, todos os ovos da Charlie serão 
vendidos e o dinheiro enviado como oferta para missões.

Assim, Cristina, com a ajuda da Charlie, contribuiu para que 
muitas pessoas no Brasil e no mundo pudessem saber que Jesus 
Cristo é o único Salvador!

Um beijo da tia Laudicéa!

- Cristina Capareli (saúde)
- Kaique Zanatta e família.

- Nair - (Mãe da Liene - saúde)

- 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 da

                      Alexandra Lescano)                         

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

PEDIDOS DE ORAÇÃO

‘‘Irmãos, orem por nós’’. 1 Ts. 5. 25

DIRETOR EXECUTIVO DA 
JUNTA DE MISSÕES NACIONAIS

 No dia 22 de Junho, nosso querido pastor 
Fernando Brandão, diretor executivo da Junta de 
Missões Nacionais, completou nove anos à frente da 
nossa instituição! 
 São muitas vitórias. A criação do Projeto 
Cristolândia é uma marca deste tempo. 
 Na condução da equipe de Missões Nacionais, 
avançamos no trabalho entre os Ribeirinhos da 
Amazônia, no Sul e sertão do Brasil, com resultados que 
são frutos de uma nova forma de fazer missões, 
refletida na vida dos batistas brasileiros, que têm 
contribuído para que essas vitórias sejam alcançadas. 
 Com a visão de Igreja Multiplicadora, outra 
marca deste tempo, temos avançado na pregação do 
evangelho em nossa Nação! 
 Glorificamos a Deus pela vida do pastor 
Fernando Brandão e que o nosso Senhor nos conduza 
por meio da vida deste homem que decidiu se colocar a 
serviço da nossa nação.
 “Vamos Avançar!”

 Ministério de Evangelismo e Missões

 Crianças de 2 a 8 anos

EVANGELISMO E MISSÕESEVANGELISMO E MISSÕES

21/11/2007 Caio e Walquíria            (09 anos - Cerâmica)
22/11/1990 Wilson e Francis         (26 anos – Alexandrita)

Inglês

CANTINA PRÓ-CASADOS PARA SEMPRE: Hoje,  após o culto da 

noite, venha participar!

MUSICAL INFANTIL DE NATAL: Crianças a partir de 03 anos que 

memorizam as letras, podem participar. Procure as irmãs Cristina 

ou Karla pra pegar o CD. Ensaios aos domingos às 10h e Quartas, 

às 19:30.

CONGRESSO VIDA SÓBRIA: Dia 26 de Novembro/16, Sábado, a 

partir das 15h, aqui na SIB, o III Congresso do Ministério Vida 

Sóbria. Participe!

27/NOVEMBRO

Ana/Keila/Alethéia

Luciane e Beatriz

Bety

Cláudia

Letícia

Luiz Nilton

Luis /Vanessa

Pr. Jonas

Pr. Marcos

Rodízio

Elis/ Nanci

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

27/NOVEMBRO
1 a 2 anos - Alethéia / Isadora / Francelli

2 a 4 anos - Rafaela / Karla
5 a 8 anos - Henrique / keila

20/NOVEMBRO
1 a 2 anos - Regina / Ana / Suelen

2 a 4 anos - Claudia / Giovana
5 a 8 anos - Nanci / Beatriz Diniz

20/NOVEMBRO

Ana/Keila/Alethéia

Luciane / Beatriz

Henrique

Evanilde

Letícia 

Souza

Regina /Lucia 

Pr. Jonas

Pr. Marcos

Rodízio

Karla/ Nanci

20 - DOMINGO
Edmar Sant'ana de Souza
Maria Lúcia de O. Osório

23 - QUARTA
Augusto Cesar Novais

25 - SEXTA
Adriana Vargas dos Santos

FALECIMENTO: Comunicamos o falecimento da Gabriela, neta 

dos irmãos Virgilino e Maria de Lourdes, ocorrido dia 15/11, 

Terça-feira. Oremos pela família enlutada.
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