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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  16 DE OUTUBRO DE 2016

23
OUT
2016

Ministério: Pr. Jonas Xavier de Pina 

ADMINISTRAÇÃO

Visitante, seja bem vindo!

55%

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

MENTALIDADE ESPIRITUAL
 

“Bem-aventurado o homem que não anda segundo o 
conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos 

pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei 

medita de dia e de noite.
Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de 

águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo; as suas folhas não 
cairão, e tudo quanto fizer prosperará.”(Salmos 1:1-3)

Queridos Irmãos!

O apóstolo Paulo escreveu algo de muito significado e 
que desejo buscar através do mesmo auxílio para o nosso 
editorial deste domingo. “Antes, seguindo a verdade em amor, 
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo”. (Efésios 
4:15).

Eu e você fomos alcançados pela graça de Cristo para a 
salvação. Por Ele, fomos impulsionados a crescer e não podemos 
abrir mão desta verdade. No entanto, existe algumas coisas que 
não podem ser deixadas para trás. Nosso crescimento depende 
de Jesus Cristo. Foi isto que Paulo nos apresentou através do 
texto acima (Efésios 4.15). Este crescimento está diretamente 
ligado à nossa mentalidade espiritual. 

Na primavera vemos as árvores todas cobertas de 
flores. Algumas caem muito cedo. Outras tem uma duração 
muito maior e depois produzem fruto. Como árvores cheias de 
flores assim são as nossas mentes, cheias de pensamentos.

Os tipos de pensamentos que produzimos, dizem muito 
se temos ou não uma mentalidade espiritual. Se nossa vida é 
controlada pelo Espírito, produzimos frutos espirituais. Se não o 
é, o fruto que produzimos, não será fruto espiritual. 

O Salmista, ao escrever o Salmo primeiro, deixou-nos 
um grande exemplo para a caminhada, isto é, se quisermos 
desenvolver uma mentalidade espiritual. 

1-Não andar segundo os conselhos dos ímpios;
2-Não se deter nos caminhos dos pecadores; 
3-Não se assentar na roda dos escarnecedores; 
4-Encontrar prazer apenas nas leis do Senhor;
5-Meditar nestas mesmas leis de dia e de noite; 

Como fruto desta  vida de obediência – Seremos como 
a árvore plantada junto aos ribeiros de águas. 

 Que o nosso Deus nos ajude em nossa caminhada.
 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

30/OUTUBRO MANHÃ NOITE

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

Juliene Morais
Antônio
Daniel

Levi

Daniel

Levi
Fleury

Beatriz Diniz
Andrea/Caio/Eleno

Daniel
Daniel

Rodrigo/Lucicleia

Multimídia
Vigilância
Recepção

Recepção Lateral
Diáconos

Transmissão
Filmagem

23/OUTUBRO MANHÃ NOITE

- - - - - - - - - - - - -
Jonas/Érika

Jasmine
Ilde

Daniel

Giovana

Daniel

Giovana
Jorge Luiz/Jonas Fernandes

Beatriz Diniz
Davi/Ademir/Edmilson

Daniel
Daniel

Julio/Santina
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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 CACHORRO, O LEOPARDO E O MACACO 

Uma senhora leva seu cachorro de estimação com ela 
em um safari. Passeando um dia muito longe, o cachorro 
se perdeu no mato e, por azar, logo encontrou um 
leopardo à procura de comida. O cachorro percebeu que 
estava em apuros, mas, vendo alguns ossos frescos no 
chão, ele resolveu mastigar alguns deles, de costas para o 
grande felino. Quando o leopardo está prestes a pular 
sobre ele, o cachorro lambe os beiços e exclama em voz 
alta: “Cara, este leopardo estava delicioso. Gostaria de 
saber se existem mais por aqui.”

O leopardo muda de rumo, e se esconde à distância 
entre as árvores.

“Ufa”, diz o leopardo – aquele cachorro quase me 
mata!. ”

Um macaco ali perto, tudo viu e achou que ele iria 
ganhar um favor, explicando ao leopardo o golpe do 
cachorrinho. O cachorro, por sua vez, viu o macaco ir 
atrás do leopardo e imaginou a intenção dele.

Quando o leopardo ouviu a história do macaco, 
sentiu-se irritado por ter sido feito de tolo, e ofereceu uma 
carona ao macaco para que ele testemunhasse a 
vingança que se aproximava.

O cachorrinho viu que o leopardo se aproximava e 
temeu o pior.

Pensando rapidamente, o cachorrinho virou as 
costas, fingiu não perceber, e quando a dupla estava ao 
alcance da voz, disse bem alto: “Delicioso mesmo. Mas, 
agora, onde está aquele macaco? Combinei com ele há 
tempos pagar-lhe um dinheirão se me trouxesse outro 
leopardo vivo!”

O leopardo fugiu em desabalada carreira 
derrubando o macaco na poeira.

Amiguinho, a inteligência e a solução rápida, 
podem nos livrar de muitos perigos em que o nosso 
inimigo é, ou parece mais forte do que nós. 

Um beijo da tia Laudicéa.

- Cristina Capareli (saúde)

- Gabriela-(neta dos ir. Virgilino 

                      e Maria de Lourdes)    
- Kaique Zanatta e família.

- Nair - (Mãe da Liene)
- Pedro Estêvam - (saúde / 
                           cirurgia)
- Pr. Luiz Valdir Lubas 
- Sebastiana Gomes (saúde)

25 - TERÇA
Neuracy Santana de Paula

26 - QUARTA
Rosalina G. Batista Garcia

27 - QUINTA
Amauri R. de Oliveira
Ursula Anelda Schmidt

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

O Censo de 2010 do IBGE revelou que a 
população evangélica no Brasil passou de 15,4% em 
2000 para 22,2% em 2010. Neste mesmo censo, 
diminuiu o número dos que se declararam católicos ao 
longo da última década e aumentou o número dos que 
dizem não ter religião, quintuplicando de tamanho 
entre 1980 e 2010, grupo este heterogêneo composto 
por agnósticos, ateus e, sobretudo, por indivíduos que 
passaram a declarar não dispor de filiação religiosa, 
não necessariamente por descrença. 

Somos aproximadamente 13.436 igrejas e 
congregações que somam 1.673.522 batistas da 
Convenção Batista Brasileira, o que representa 0,8% da 
população brasileira. Mas, o que sabemos dessa 
população batista? 

Com o objetivo de levantar e atualizar dados e 
informações estratégicas de todas as igrejas e 
congregações batistas brasileiras, a Convenção Batista 
Bras i le i ra  e  a  Junta  de  Missões  Nac iona is 
desenvolverão o 1° Censo Batista. Os dados que serão 
coletados são de suma importância para visualizarmos 
o cenário atual dos batistas da CBB.

Continua...

Ministério de Evangelismo e Missões

 Crianças de 2 a 8 anos

EVANGELISMO E MISSÕESEVANGELISMO E MISSÕES

25/10/2014 - Hamilton Sergio e Rozimeire 
(02 anos – Algodão)

 24 - Keller Luiz de Sousa
27 - Lorena Alves

Inglês

CANTINA PRÓ VIDA SÓBRIA: Hoje,  após o culto da noite, 
venha participar!

NA LATA: JOVENS/ADOLESCENTES: Palestra sobre o 
Suicídio, dia 29/10, Sábado, às 19h. Convide seus amigos!

CORO INTEGRAÇÃO: NATAL 2016 – Ainda há vagas para 
você que gostaria de participar do musical de Natal do 
Coro Integração. Os ensaios terão início no dia 01 de 
Novembro, às 19h30. Os interessados podem falar 
comigo. Venha servir e louvar ao Senhor conosco. Sua 
participação será uma benção. Grande abraço, Elosande.

30/OUTUBRO

Ana/Keila/Aletheia

Luciane / Beatriz

Bete

Evanilde 

Souza

Souza

Luiz

Pr. Jonas

Pr. Marcos

Rodízio

Karla/Elis

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

30/OUTUBRO
1 a 2 anos - Ana/Aletheia/Marcos 

2 a 4 anos - Musical do Coro Integração
5 a 8 anos - Musical do Coro Integração

23/OUTUBRO
1 a 2 anos 

2 a 4 anos - Culto infantil especial
5 a 8 anos - Culto infantil especial

23/OUTUBRO

Ana/Keila/Aletheia

Luciane / Beatriz

Célia

Cláudia

Letícia 

Luís Nilton

Dulci

Pr. Jonas

Pr. Marcos

Rodízio

Elis/ Nanci


	Página 1
	Página 2

