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ORÇADO REALIZADO

ATIVIDADES SEMANAIS

DOMINGOS

9h EBD

10h Culto da Manhã

19h Culto da Noite

SEGUNDAS

Reunião de Oração

MCA 

QUARTAS
Culto de Oração

19h
30

SEXTAS

Pgs (Retornaram em 17/02/17)

SÁBADOS

Ensaio do Louvor

Ensaio do Coro Integração

ATENDIMENTO NA SECRETARIA

ATENDIMENTO PASTORAL

SEGUNDA A SEXTA

8h-11h 13h-17h

Quartas e Sextas - 14h-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.

Multimídia
Som

Recepção
Recepção Lateral

Diáconos
Transmissão

Filmagem

PRÓXIMO DOMINGO MANHÃ NOITE

Dízimos e Ofertas

Construção
Ação Social

CONTRIBUIÇÕES BANCO AGÊNCIA

Dízimos e Ofertas

CONTA OP

Pastor Titular

Pastor Auxiliar

Evangelismo e Missões

Administração

5h30-6h30

14h-17h

19h
30

CONTATOS

16h
30

02
ABR
2017

Reunião de Oração7h15-8h

Rua 26 de Agosto, 2005, Amambaí
Campo Grande - MS / CEP 79005-030

(67) 3324-3737
(67) 3382-3300

@sibcg

É uma grande alegria recebê-lo. Este culto é uma
celebração, uma festa pra o Senhor.

Vamos juntos louvar, adorar, glorificar ao nosso Deus e
ouvir a Palavra que Ele preparou para nós.

 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:________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Mauricea Brunet Dias

Dulci Estevam

Laudicéa Cordeiro de Pina

Elosande Camondá Pereira

Pr. Marcos Batista Ferreira da Costa

Pr. Jonas Xavier de Pina

Banco do Brasil
Caixa Econômica Federal
Caixa Econômica Federal

Caixa Econômica Federal
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Vigilância

Aron Aron

Eduardo / Claudio

João e Sílvia Julio e Santina

Isadora Giovana

Andrea Eleno / Ademir / Erinaldo

Daniel

Daniel Daniel

"LEVE ESPERANÇA ATÉ QUE ELE VENHA”

 Queridos irmãos,

 Hoje estaremos concluindo nossa campanha de 
Missões Mundiais 2017. Quantas informações pudemos receber 
através de nossas programações dominicais e às quartas-feiras.
 Fomos abençoados com a presença de dois mis-
sionários nossos, que estão nos campos nos representando. Um 
no domingo em que marcamos o início de nossas atividades em 
favor de Missões Mundiais. Outro, em um de nossos cultos de 
oração, mais precisamente, no dia 22/03, ocasiões em que 
pudemos ver e ouvir ao vivo, homens de Deus que com suas 
famílias estão falando do amor de Jesus, pregando a Boa Nova do 
Evangelho, até que Ele venha.
 Hoje, através de nossas ofertas, poderemos afirmar para 
todos os quase 1.500 missionários, representantes nossos, nos 
mais de 90 países onde nos encontramos enquanto agência 
missionária, o quanto amamos a obra missionária e o tamanho de 
nossa preocupação com a vida de cada um deles, que são servos 
do Senhor Jesus Cristo como nós, mas que deixaram sua terra e 
se apresentaram ao Senhor da Seara, para servi-Lo, inde-
pendente do tamanho que pudesse ser o desafio que lhe estava 
sendo proposto.
 Vamos ajudar através de nossa oferta, a fazer com que 
Jesus Cristo possa ser conhecido em todas as nações, através da 
Palavra de Deus.  
 Não nos esqueçamos! Eu e você, fazemos parte do 
grande grupo de homens e mulheres que mesmo sem ser 
comissionados pela JMM, precisamos somar esforços com os 
demais que estão espalhados nos mais diversos campos 
missionários, para levarmos a contento o ide deixado por Jesus 
de anunciarmos aos povos em todas as partes do Mundo, a 
mensagem de salvação, “até que Ele venha”. 
 Faça a sua parte. Sua parte é a mesma que a minha: 
“ORAR, IR E CONTRIBUIR”.
 Que o nosso Deus nos capacite cada vez mais e que faça 
de cada um de nós, verdadeiros missionários, mesmo distante 
dos Campos onde os nossos mais de 1.500 missionários estão. 
 Tenham todos um abençoado dia do Senhor.

 Seu amigo e Pastor
 Jonas Xavier de Pina

82%

Daniel

-----------------------------

Terças  -  9h-11h
PR. JONAS

14h-17h
Quintas - 9h-11h

Embaixadores do Rei
Mensageiras do Rei      

Sandro Sandro
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HOJE MANHÃ NOITE

Vigilância

Aron Aron

Gerson

Jonas e Érika Rodrigo e Lucicleia

Jasmine Beatriz Morais

Antonio Carlos / Ineu / Edmilson 

Daniel

Daniel Daniel

Daniel

-----------------------------

Sandro Sandro

TERÇAS



ATIVIDADES

PEDIDOS DE ORAÇÃO

ANIVERSÁRIOSEVANGELISMO E MISSÕESEDUCAÇÃO CRISTÃ
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Maternal

Pré-Primário

Primário

Juniores

Jovens

Adolescentes

Daniel

Novos Decididos

 Alternativa

Inglês

02 ABRIL

   ESCALA DA EBD

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

 Crianças de 2 a 8 anos

CULTO
INFANTIL

‘‘Irmãos, orem por nós’’. 1 Ts. 5. 25

09 ABRIL

 Escala

CLASSES

ROUPA DA MODA

 Malu era uma menina que sempre obedecia aos seus 
pais. Mas desta vez ela resolveu que queria muito uma roupa 
nova para ir ao aniversário da sua colega de classe, mas seus 
pais não concordaram. O problema é que Malu queria uma roupa 
igual a que todas as suas colegas estariam usando. Era uma 
roupa lançada por uma apresentadora da TV. Era uma saia bem 
curtinha e apertada que fazia conjunto com um top. Era até 
bonita, mas não era apropriada para uma criança.
 A mamãe tentou explicar: - Malu, esta roupa não vai 
deixar você à vontade. Como você vai poder brincar, correr, pular, 
com essa saia curta e apertada? Além do mais esse tipo de 
roupa pode agradar as suas colegas, mas com certeza, não 
agrada a Deus.
   - Por que , mamãe?
   - É simples, Malu. Certas partes do nosso corpo precisam estar 
sempre guardadas e bem cuidadas, existem roupas da moda 
que não seguem esses cuidados e isso desagrada a Deus.
 Com certeza, Ele prefere que seus filhos usem roupas 
decentes, diferentes das que suas coleguinhas gostam. Isso 
não quer dizer que você só possa usar roupas feias e sem graça.   
Existem roupas que são decentes e lindas.
   - Isto eu sei, mamãe. As roupas que eu tenho são todas lindas!
   -Então Malu, será que vale a pena você querer mudar o seu mo-
do de vestir só para ficar parecida com as suas colegas? Ou será 
que é melhor agradar a Deus com o seu modo de vestir?

 E você amiguinho? O que acha que Malu deve fazer? Se 
estivesse no lugar de Malu, o que você faria?
 A Bíblia diz: Mais importa obedecer a Deus do que às 
pessoas.

 Um beijo da tia Laudicéa

DESAFIOS DO MUNDO

 Falar de Cristo a povos de culturas diferentes da 
nossa, enfrentar a barreira do idioma, conflitos e persegui-
ções, são apenas alguns dos desafios que temos para levar 
esperança até que Ele venha. A JMM tem coordenado suas 
ações por região do planeta. Para cada uma, há um missio-
nário-coordenador. Aqui, eles apresentam um resumo do 
que temos feito e o que é preciso ainda fazer para alcançar 
vidas até os confins da Terra.

 ÁFRICA – Missões Mundiais trabalha para ampliar 
sua presença. O percentual de presença cristã é baixíssimo. 
Mas os países não são fechados ao Evangelho de Cristo. 
Precisamos enviar mais missionários para lá, com alguma 
profissão em áreas que possam ser úteis ao povo e 
proporcione oportunidades de contato.

 EUROPA – Desemprego, envelhecimento da popu-
lação, ataques terroristas, crise de refugiados. A Europa é 
hoje um campo com muitas necessidades. O continente que 
abriga o berço do protestantismo abriga agora muitas 
inquietações e está cada vez mais secularizado.

 ÁSIA – Os desafios missionários na Ásia são 
proporcionais às suas dimensões de continente que abriga 
as duas maiores populações mundiais: China e Índia.  
Quando pensamos em evangelização, ações missionárias, 
projetos sociais, discipulado, treinamento de liderança em 
regiões onde o nome de Jesus não é mencionado, conhecido, 
ou na melhor das hipóteses é visto apenas como um “deus” 
do ocidente, as barreiras são maiores. Entre as maiores 
dificuldades podemos destacar o acesso remoto, as 
restrições governamentais, dificuldades com a cultura e 
idioma, entre muitas outras. É na Ásia que está o país mais 
fechado ao Evangelho de Cristo no mundo, que mais tem 
perseguido, encar-cerado e matado cristãos.

 AMÉRICA – Através das ações dos missionários em 
campo e de irmãos em Cristo das milhares de igrejas que 
apoiam a obra missionária, a Esperança que só há em Cristo 
Jesus tem chegado a 19 países em toda a América. Em 2016, 
quase sete mil pessoas professaram publicamente sua fé 
em Jesus após participarem de ações evangelísticas em 
diversas áreas como saúde, educação e cuidados com 
crianças e adultos em situação de vulnerabilidade e risco.

 Em 2017, temos muito a fazer, e seu apoio como 
intercessor e ofertante é fundamental. Faz-se necessário 
levantar também novos intercessores e ofertantes para que 
todo o projeto de Deus possa avançar e seja possível levar 
esperança até que Ele venha!

 Promotor de Missões – Campanha 2017

Ana / Alethéia  Alethéia / Renata

Nanci / Karla / Elis Nanci / Karla / Elis

Luciane/Bia/ Cassiane Luciane/Bia/ Cassiane

Henrique Bety 

 Evanilde Cláudia

Pr. José Junior/Letícia Pr. José Junior/Letícia

Souza Luiz Nilton

Regina / Luiz Regina / Luiz

Eva Mugica Eva Mugica

Escala Interna Escala Interna

Doutrinas Pr. Marcos Pr. Marcos

02/ABRIL
0 a 2 anos - Ana / Mercedes

3 e 4 anos - Juliene / Beatriz Diniz
5 a 8 anos - Henrique e Keila

09/ABRIL
MUSICAL INFANTIL

CORO SIBEMOL

- Fernando, Sidneia e familia
- Pedro Estêvam
- Sebastiana Gomes
- Délcio A. Rolin-(famíl. Andrea)

 - Nélia Giovana-(amiga da Ilde)- 

- Lucas Henrique-(Filho dos ir.  

                                Paulo e Évellin).
        

03 - SEGUNDA
Larissa Conde Vieira dos Santos 
Rosana Aparecida Conde Vieira

04 - TERÇA
Fernanda Gomes Pimentel Higino
Gersina Alves dos Santos Costa
Marcus Hugo Sant'Anna Cardoso
Valter Alves Delgado

06 - QUINTA
Douglas Leite de Souza
Érika Russi Fernandes
Marcos Vieira de Azevedo
Valter Antunes de Oliveira

07 - SEXTA
Izabela Morais Rachid 
Margarida Henrique dos Santos

08 - SÁBADO
Oséias Ferreira Bezerra

CANTINA PRÓ-CORO INFANTO JUVENIL ‘’SIBEMOL’’
Após o culto da noite.

ATENÇÃO MULHERES CRIATIVAS!
Todas as Terças-feiras, a partir das 14h00, temos aqui na SIB, 
atividades com costura reta, pat aplique e outras artes. Venham 
compartilhar !

OFERTA ESPECIAL
Hoje é o dia da entrega da Oferta Especial de Missões Mundiais - Que 
cada família dedique e prepare sua oferta. Escreva no envelope, no 
campo das ofertas: Missões Mundiais ou JMM, para que seja 
encaminhada corretamente e ajude na evangelização mundial. Deus 
abençoe sua vida!

MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO CRISTÃ
Convida irmãos e irmãs interessados, para o Curso de Pregadores, às 
Terças e Quintas-Feiras do mês de abril, às 19h30, aqui na SIB. Mais 
informações com a irmã Laudicéa.

CEIA DO SENHOR
Será no Domingo de páscoa, no culto das 6h00.

PROGRAMAÇÃO DA PÁSCOA 2017
Domingo, 09/04:
  -19h00 - Coro Sibemol apresenta a Cantata “Sua Missão” 
Domingo - 16/04:
  -06h00 - Culto da Ressurreição com a Ceia do Senhor.
  -19h00 - Coro Integração apresenta a Cantata “Messias Redentor.” 

Cláudia

ADORADOR JÚNIOR:  09 a 11 anos
 Retire a Ficha na mesa dos Diáconos.

06 - Nicolly Alves Nogueira Henriques
08 - Luana Beatriz Alves Dias

                          - Lucas Montegomeri Valladão Barros


	Página 1
	Página 2

