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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 20 DE NOVEMBRO DE 2016

27
NOV
2016

Ministério: Pr. Jonas Xavier de Pina 

ADMINISTRAÇÃO

Visitante, seja bem vindo!

86%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

“FECHANDO O MÊS DA MÚSICA”
“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que 

alcancemos corações sábios”. (Sl. 90.12)

 Queridos irmãos!

 Hoje estamos quase que findando o mês de 
novembro, mês reconhecido como o mês da música para 
as igrejas Batistas Brasil. 
 Por esta razão, quero ainda considerar com todos 
vocês algo ainda a respeito deste assunto. Me aproprio do 
texto acima para minhas considerações. 
 Este salmo, uma oração de Moisés, varão de Deus, 
nos convida através de sua mensagem a uma oração que 
se reporta a ensinamento de conduta cristã.
 Para o Salmista, o ensino é a chave da sabedoria.      
Como poderemos esperar corações sábios, se 
guardarmos para nós o conhecimento? Como poderemos 
esperar corações sábios se esperamos que outros 
ensinem o que devemos ensinar? Como podemos 
alcançar corações sábios, se fingimos não enxergar a 
ignorância alheia?
 A música evangélica, por parte de alguns que tem 
levado seu ministério de forma séria, continua envolvendo 
corações, continua alcançando vidas. No entanto, existem 
tantos outros que tem se utilizado da música evangélica 
transmitindo poesias sem conteúdo bíblico, sem aquilo 
que reconhecemos como unção do Espírito de Deus para 
produzi-las. Músicas que falam sobre tudo, menos de vida 
com Deus. 
 Como igreja, precisamos alcançar vidas através 
de canções que de fato possam expressar um louvor que 
seja fruto de corações agradecidos. 
 Nosso louvor precisa ser resposta àquilo que 
Deus  faz e tem feito na história.
 
 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

04/DEZEMBRO MANHÃ NOITE

- - - - - - - - - - - - -
Flávia / Luzanira

Isadora
Edmilson

Daniel

Aron

Daniel

Aron

 Gerson Alexandre

Giovana
Ana Lúcia / Luzanira / Ineu

Daniel
Daniel

Wéllington e Márcia

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

Edmilson e Luzanira
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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

A Flauta Mágica 
 

 Era uma vez um caçador que contratou um 
feiticeiro para ajudá-lo a conseguir alguma coisa que 
pudesse lhe facilitar o trabalho nas caçadas. Depois de 
alguns dias, o feiticeiro lhe entregou uma flauta mágica 
que, ao ser tocada, enfeitiçava os animais, fazendo-os 
dançar. 
 Entusiasmado com o instrumento, o caçador 
organizou uma caçada, convidando dois outros amigos 
caçadores para a África. 
 Logo no primeiro dia de caçada, o grupo se 
deparou com um feroz tigre. 
 De imediato, o caçador pôs-se a tocar a flauta e, 
milagrosamente, o tigre que já estava próximo de um de 
seus amigos, começou a dançar. 
 Foi fuzilado a queima roupa. Horas depois, um 
sobressalto. 
 A caravana foi atacada por um leopardo que 
saltava de uma árvore. 
 Ao som da  flauta ,  contudo,  o  an ima l 
transformou-se, ficando manso dançou. 
 Os caçadores não hesitaram e mataram-no com 
vários tiros. 
 E foi assim, a flauta sendo tocada, animais 
ferozes dançando, caçadores matando. 
 Ao final do dia, o grupo encontrou pela frente, 
um leão faminto. 
 A Flauta soou, mas o leão não dançou. 
 Ao contrário, atacou um dos amigos do caçador 
flautista, devorando-o. 
 Logo depois, devorou o segundo. 
 O tocador, desesperadamente, fazia soar as 
notas musicais, mas sem resultado algum. 
 O leão não dançava. 
 E enquanto tocava e tocava o caçador foi 
devorado. 
 Dois macacos, em cima de uma árvore próxima, 
a tudo assistiam. Um deles "falou" com sabedoria: - Eu 
sabia que eles iam se dar mal quando encontrassem o 
surdinho.

 Amiguinho, nem sempre estamos preparados 
para todas as situações. Por isso, precisamos  sempre 
ter criatividade e soluções rápidas para sairmos de uma 
situação difícil. Nunca se esqueça que seu maior socorro 
é o Senhor Jesus. Ele está sempre pronto a nos ajudar.
 “Procure apresentar-se a Deus aprovado, como 
obreiro que não tem do que se envergonhar e que 
maneja corretamente a palavra da verdade.” 

 Um beijinho da tia Laudicéa.

- Kaique Zanatta e família.

- Nair - (Mãe da Liene - saúde)

- Pedro Estêvam - (saúde)
- Romildo J. Severino- (saúde)
- Sebastiana Gomes (saúde)

- Dna Raimunda-(Tia da Márcia)
- Sr. Eduardo -   (Tio da Jéssica)

- Delcio Arteman Rolin-(saúde)

                    (familiar da Andrea) 

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

PEDIDOS DE ORAÇÃO

‘‘Irmãos, orem por nós’’. 1 Ts. 5. 25

109 ANOS EXPERIMENTANDO O MILAGRE DE DEUS

- 1.308 meses – Vivendo apenas de doações
- 39.795 dias – Transformando Vidas
- 954.840 horas – Trabalhando para o reino

 No dia 25 de junho, a Junta de Missões 
Nacionais completou 109 anos de atuação!
 
 Desde a sua criação, em 1907, Missões 
Nacionais tem levado dignidade a inúmeras vidas por 
meio do desenvolvimento de projetos sociais. 

 Tendo Jesus Cristo como exemplo e atenta à 
dinâmica das necessidades da população brasileira, a 
organização mantém mais de 700 agentes em todas as 
regiões do país, para realização de atividades 
evangelísticas e humanitárias.

 A priorização do ser humano, a responsabi-
lidade social e ecológica, a ética, transparência e 
integridade são alguns dos valores nos quais todo o 
trabalho desta instituição está firmado.

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

 Crianças de 2 a 8 anos

EVANGELISMO E MISSÕESEVANGELISMO E MISSÕES

27/11/2010 Marcos e Mariana           (06 anos – Perfume)
28/11/1981 Altamir e Ígnês                     (35 anos - Coral) 
29/11/2002 Reginaldo e Glenda            (14 anos - Marfim)
01/12/1999 Jarbas e Elisângela              (17 anos – Rosas)

Inglês

CANTINA PRÓ-MISSÕES: Hoje,  após o culto da noite, venha 
participar!

CEIA DO SENHOR: No próximo domingo no culto da noite.

MISSÕES NACIONAIS: Informamos que a oferta levantada para 
missões nacionais é de R$ 4.471,55. Deus abençoe a todos que 
contribuiram.

CULTO DE GRATIDÃO E INTERCESSÃO: Convidamos os 
irmãos e irmãs para o culto de gratidão e intercessão pela 
eleição do Sr. Marcos Marcello Trad, à Prefeitura de Campo 
Grande-MS, que será realizado em nosso templo, no dia 
08/12/16, quinta-feira, às 19h30. 

ALMOÇO PRÓ-CORO INTEGRAÇÃO: No Domingo, 11/12,a 
partir das 11h30 , aqui na SIB. Reserve esta data e colabore!

04/DEZEMBRO

Ana/Keila/Alethéia

Luciane e Beatriz

Bety

Cláudia

Letícia

Luiz Nilton

Luis / Vanessa

Pr. Jonas

Rodízio

Karla / Elis

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

04/DEZEMBRO
1 a 2 anos - Alethéia / André / Regina

2 a 4 anos - Rafaela / Maura
5 a 8 anos - Célia / Karla

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

2 a 4 anos - Rafaela /Giovana
5 a 8 anos - Wélington / Marcia

27/NOVEMBRO

Ana/Keila/Alethéia

Luciane / Beatriz

Célia

Evanilde

Letícia 

Souza

Regina /Lucia 

Pr. Jonas

Rodízio

Elis Nanci

27 - DOMINGO
Antônia Estela A. da Silva
Gisele Cristina S. C. Rocha
Julio Cesar Duailibi
Mayara Abadie dos Santos

28 - SEGUNDA
Maria Gregória Pereira

02/12 - SEXTA
Letícia A. Rosa da Silva

03 - SÁBADO
Lucicleia Barbosa R. Munaro

NASCIMENTO: Comunicamos o nascimento da Laire, dia 
21/11/16, filha dos ir. Reginaldo e Glenda.
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