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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  23 DE OUTUBRO DE 2016

30
OUT
2016

Ministério: Pr. Jonas Xavier de Pina 

ADMINISTRAÇÃO

Visitante, seja bem vindo!

74%
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

31 DE OUTUBRO – DIA DA REFORMA LUTERANA

 Queridos irmãos!

 Amanhã estaremos comemorando mais um ano da 
Reforma Luterana, por esta razão, quero trazer à lembrança de 
todos nós, informações que para alguns, já são conhecidas, mas 
que para outros, ainda não o são. 
 Por reconhecermos a importância da vida e obra de 
Martinho Lutero e como tributo de gratidão a Deus pela vida 
deste homem que pelo Espírito de Deus, entendeu por bem 
enfrentar a força do clero Romano, no sentido de mostrar o que 
na verdade a Palavra de Deus trazia como mensagem sublime, 
escreveu suas tão faladas e proclamadas 95 teses. Chegou o ano 
de 1517. 
 Vejamos como Lutero narra os fatos decisivos que 
levaram à Reforma: “Aconteceu no ano quando se escrevia 1517, 
que um monge pregador de nome Tetzel, um grande berrador, 
carregava por aí as indulgências, gritando, e vendia graça a 
dinheiro, tão caro ou tão barato quanto podia. Naquele tempo eu 
era pregador aqui no mosteiro e jovem doutor, imbuído de 
ardente amor pela Escritura Sagrada. Observando que muita 
gente de Wittenberg corria atrás das indulgências, comecei a 
pregar, cautelosamente, que poderia fazer algo melhor e de 
maior certeza do que adquirir indulgência. Então escrevi uma 
carta com teses ao Bispo de Magdeburgo, para que mandasse 
parar o Tetzel e o impedisse de pregar coisa tão inconveniente 
para que não resultasse em escândalo. Mas não tive resposta. 
Portanto, minhas teses contra os abusos de Tetzel foram postas a 
público e em apenas 14 dias percorreram a Alemanha toda.”
 Passo a destacar apenas algumas das teses por ele 
defendidas, para que sirvam de ensinamentos para alguns e de 
lembrança para outros.
 A 31 de outubro de 1517 Lutero afixou 95 Teses à porta 
da Igreja do Castelo em Wittenberg. Portanto, há 499 anos atrás.    
Vejamos algumas teses:
  “1. Quando o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse: 
‘Arrependei-vos!’ Ele quis que toda a vida dos crentes fosse um só 
arrependimento.
    27. Pregam futilidades humanas quando afirmam que, tão logo 
a moeda tinir na caixa, a alma se eleva do purgatório.
  32. Serão eternamente condenados juntamente com seus 
mestres, aqueles que julgam obter certeza da salvação mediante 
cartas de indulgência.
    36. Todo e qualquer cristão verdadeiramente compungido tem 
pleno perdão da pena e da culpa, o qual lhe pertence mesmo sem 
carta de indulgência.
  50. Deve-se ensinar os cristãos que, se o Papa tivesse 
conhecimento das extorsões dos pregadores de indulgência, 
preferiria ver a catedral de São Pedro ser reduzida a cinzas a ser 
edificada com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas.
    62. O verdadeiro tesouro da Igreja é o santíssimo Evangelho da 
glória e da graça de Deus.
    94. Admoestem-se os cristãos a que se empenhem em seguir 
seu Cabeça, Cristo, através de padecimento, morte e inferno.
95. E assim esperem mais entrar no reino dos céus através de 
muitas tribulações do que facilitados mediante consolações 
infundadas.

   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

06/NOVEMBRO MANHÃ NOITE

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

Isadora
Ineu

Daniel

Giovana

Daniel

 Giovana

Fleury

Giovana
Ana Lúcia / Eleno / Ademir

Daniel
Daniel

Wellington e Marcia

Multimídia
Vigilância
Recepção

Recepção Lateral
Diáconos

Transmissão
Filmagem

30/OUTUBRO MANHÃ NOITE

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

Juliene Morais
Antônio
Daniel

Levi

Daniel

Levi
Fleury / Geison

Beatriz Diniz
Andrea / Caio / Eleno

Daniel
Daniel

Rodrigo/Lucicleia
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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

HISTÓRIA DO HALLOWEEN 
(fonte-internet) 

O Halloween é uma festa comemorativa celebrada todo ano 
no dia 31 de outubro, véspera do dia de Todos os Santos. Ela é 
realizada em grande parte dos países ocidentais, porém é mais 
representativa nos Estados Unidos. Neste país, levada pelos 
imigrantes irlandeses, ela chegou em meados do século XIX.

 A história desta data comemorativa tem mais de 2500 
anos. Surgiu entre o povo celta, que acreditavam que no último 
dia do verão (31 de outubro), os espíritos saíam dos cemitérios 
para tomar posse dos corpos dos vivos. Para assustar estes 
fantasmas, os celtas colocavam, nas casas, objetos assustadores 
como, por exemplo, caveiras, ossos decorados, abóboras 
enfeitadas entre outros.

 Por ser uma festa pagã foi condenada na Europa durante a 
Idade Média, quando passou a ser chamada de Dia das Bruxas. 
Aqueles que comemoravam esta data eram perseguidos e 
condenados à fogueira pela Inquisição.

No Brasil a comemoração desta data é recente. Chegou ao 
nosso país através da grande influência da cultura americana, 
principalmente vinda pela televisão. Os cursos de língua inglesa 
também colaboram para a propagação da festa em território 
nacional, pois valorizam e comemoram esta data com seus 
alunos: uma forma de vivenciar com os estudantes a cultura 
norte-americana.

 Muitos brasileiros defendem que a data nada tem a ver com 
nossa cultura e, portanto, deveria ser deixada de lado. 
Argumentam que o Brasil tem um rico folclore que deveria ser 
mais valorizado. Para tanto, foi criado pelo governo, em 2005, o 
Dia do Saci (comemorado também em 31 de outubro).

 
Amiguinho, a Bíblia ensina que precisamos conhecer de 

tudo e escolher o que é bom.
A comemoração do Dia das Bruxas não faz bem a quem é 

filho de Deus. Bruxas, fantasmas, caveiras, histórias de terror 
são criações satânicas e nada tem de engraçadinho. Pelo 
contrário, a festa é um culto ao mal e às coisas  contrárias à 
pratica do bem.

Se você segue a Jesus, não participe de nada que tenha a 
ver com Halloween. Você não pode ser obrigado por ninguém, 
então mostre amor a Deus não participando.

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 
- Romildo J. Severino-(saude)
- Sebastiana Gomes (saúde)

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)

Os resultados do Censo Batista 2016 serão utilizados, 
principalmente, para criar uma base de cadastros única e 
íntegra das igrejas e congregações batistas da Convenção 
Batista Brasileira; mapear o real cenário batista; conhecer a 
estrutura e a força do trabalho batista em cada município 
brasileiro; e traçar metas e objetivos mais precisos para o 
avanço da denominação. Esse será um retrato de corpo inteiro 
da denominação batista com o levantamento do perfil e 
características das igrejas, ou seja, ele nos dirá quantos somos, 
como somos e onde estamos.

As questões que serão investigadas no Censo Batista 
2016 são produtos de amplas consultas e debates com 
representantes da Convenção Batista Brasileira, sendo a Junta 
de Missões Nacionais o articulador deste processo.   
Manuais e planeamento da coleta serão organizados, 
estabelecendo áreas de trabalho e seus responsáveis. Um 
software será desenvolvido e adaptado para a pesquisa. 

Será formada uma Equipe de Recenseadores 
composta por 33 voluntários (1 representante de cada 
Convenção Batista Estadual), que estará sob a orientação de 
um gestor. Eles serão ao mesmo tempo recenseadores e 
supervisores de área, sendo o componente fundamental para a 
atualização e mapeamento do cenário batista brasileiro. 

O processo de identificação dos recenseadores será 
feito a convite do executivo da Convenção Batista Brasileira.  
Os executivos de cada convenção estadual indicarão o seu 
representante. 

Os recenseadores poderão formar e liderar uma 
equipe de apoio, sendo deles a responsabilidade do 
acompanhamento e envio dos dados coletados. É necessário 
que os voluntários tenham o ardor missionário e compreendam 
a importância do levantamento das informações estratégicas 
para o avanço da multiplicação no número de discípulos em 
nossa pátria. Continua...

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

 Crianças de 2 a 8 anos

EVANGELISMO E MISSÕESEVANGELISMO E MISSÕES

Registramos da semana passada:
- 25/10/1996 Edson e Edna       (20 anos – Porcelana)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- 30/10/2004 Oséias e Elis Tatiane      (12 anos - Seda)

Inglês

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

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. 

FEIRA MISSIONÁRIA 2016: Sábado, 05/11, às 15h, aqui na SIB, com 
comidas típicas, atrações musicais, jogos, artesanato, sorteios e 
muito mais. Venha participar!

ALMOÇO - MASSAS PRÓ CASADOS PARA SEMPRE: No próximo 
Domingo, 06/11, das 12 às 13:30, aqui na SIB. Adultos R$ 12,00 / 
Crianças R$ 10,00. Adquira convites com Liene, Márcia, Lucicléia.

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

PASSEIO DAS FAMÍLIAS DA SIB: Dia 15/11, (Terça-feira), na 
chácara JM (saída para Terenos). Reserve esta data! Maiores 
informações no próximo boletim.

06/NOVEMBRO

Ana/Keila/Alethéia

Luciane / Beatriz

Bety

Evanilde

Letícia

Souza

Regina /Lucia 

Pr. Jonas

Pr. Marcos

Rodízio

Elis/ Nanci

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

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

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

30/OUTUBRO

 Musical do Coro Integração

30/OUTUBRO

Ana/Keila/Aletheia

Luciane / Beatriz

Bety

Evanilde

Letícia 

Luiz Nilton

Luiz

Pr. Jonas

Pr. Marcos

Rodízio

Karla/Elis

30 - DOMINGO
Lúcio M. C. da Silva Junior
Vágno de Souza Dias

31 - SEGUNDA
Maria Gorete P. dos R. Lopes
Tomázia Pereira Vilhalba

02/11 - QUARTA
Eunice Ruelis Alves
Filisbino Moreira dos Santos
José Carlos Martins

 

03 - QUINTA
Andressa de Souza Antunes
Elosande Camondá Pereira 
Jasmine Leite Souza 
Walda Valença Dobes

04 - SEXTA
Isadora Barros da Silva

05 - SÁBADO
Aparecida H. dos Santos – (De 
                                Dois Irmãos do Buriti)
Marcelo R. Silveira Junior 

30 – Alice Dantas de Menezes
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