
SEMPRE NA SIB

ADMINISTRAÇÃO

MINISTÉRIOS

ESCALAS

EDITORIAL 

14h
30

Educação Cristã

Música

Ao depositar ou transferir sua 
c o n t r i b u i ç ã o ,  e n v i e  s e u 
c o m p r o v a n t e  p o r  e m a i l : 
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 DO MÊS DE MARÇO DE 2017

Ministério: Pr. Jonas Xavier de Pina 

Visitante, seja bem vindo!

secretaria@sibcg.org.br
www.sibcg.org.br facebook.com/sibcg

100%

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

Pequenos Grupos 

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

09
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...
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Vigilância

Aron Aron

Vágno / Geison

Ademir Luiz e Regina

Aline Beatriz Diniz

Lúcia Helen / Ilde / David

Daniel

Daniel Daniel

“SUA MISSÃO”

“Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia 
perdido”. (Lucas 19.10)

 Queridos irmãos!

 Hoje seremos abençoados por nossas crianças através 
do Musical: Sua Missão. Pensar na missão de Jesus Cristo, é 
pensar alguma coisa sobrenatural, é pensar no amor do Pai, é 
pensar em algo humanamente falando, impossível de acontecer.          
É exatamente isso.
 Mas Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando 
consigo o mundo. Num outro contexto, a Palavra diz: “Mas Deus 
demonstra seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, 
sendo nós, ainda pecadores. 
 Isso é amor. Isso é obediência. 
 Na última quarta-feira, a pedido da ir. Cristina e sua 
equipe, tive um encontro maravilhoso com todos os participantes 
do coro Infanto juvenil de nossa igreja. Antes do ensaio final, 
pudemos nos sentar no chão, no lugar onde eles vão estar hoje 
apresentando o musical e conversar com eles a respeito da 
seriedade do momento para o qual a apresentação deles irá nos 
levar.
 Pudemos de uma maneira bastante informal falar sobre 
o significado da Páscoa. 
 Foi maravilhoso poder compartilhar com o grupo, e com 
seus líderes, sobre este assunto tão importante e sobre o qual 
precisamos falar para nossos filhos, a fim de que não sejam 
iludidos com ensinamentos distorcidos e que fujam do 
verdadeiro ensinamento a respeito da nossa Páscoa, que Jesus o 
nosso Salvador, aquele que por amor e por um gesto de 
obediência, entregou sua própria vida, sujeitando-se a morte de 
cruz, ocupando o lugar que não lhe pertencia, pois nunca cometeu 
pecado algum. Mas assumiu o lugar que era destinado a todos 
nós, homens e mulheres pecadores.
 Sua Missão continua firme. Seu propósito, inabalável, 
pois “o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia 
perdido.”
 Tenham todos um abençoado dia do Senhor.
 
 Seu amigo e Pastor
 Jonas Xavier de Pina

108%

Daniel

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

Terças  -  9h-11h
PR. JONAS

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

Embaixadores do Rei
Mensageiras do Rei      

Sandro Sandro

TERÇAS
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HOJE MANHÃ NOITE

Vigilância

Aron Aron

Eduardo / Claudio

João e Sílvia Julio e Santina

Isadora Giovana

Andrea Eleno / Ademir / Erinaldo

Daniel

Daniel Daniel

Daniel

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

Sandro Sandro
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Maternal

Pré-Primário

Primário

Juniores

Jovens

Adolescentes

Daniel

Novos Decididos

 Alternativa

Inglês

09/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

16/ABRIL

 Escala

CLASSES

O MELHOR PARA JESUS

 Quando vai uma visita na sua casa, o que você faz para 
dar as boas vindas? Oferece um copo de água? Liga o 
ventilador? Senta perto da pessoa pra conversar?
 Na época de Jesus, quando chegava uma visita, sempre 
tinha um empregado com uma bacia para lavar os pés do 
visitante por causa das estradas empoeiradas e pedregosas que 
eles tinham enfrentado. Além disso, precisavam de um pano 
para enxugar.
 Mas teve uma mulher, que reconhecia tanto a impor-
tância de Jesus, que resolveu fazer diferente. O nome dela era 
Maria.
 Maria sabia que aquela visita não era tão simples. Ali 
naquela casa estava o próprio Deus. Então, ao invés de água, 
Maria lavou os pés de Jesus com um perfume que ela juntou 
dinheiro o ano todo pra comprar. Como não tinha uma toalha 
caríssima para enxugar, usou seus cabelos para enxugar os pés 
de Jesus.
 Sabe amiguinho, às vezes não estamos dando o valor a 
Jesus que Ele merece e exige de nós. Muitas vezes achamos que 
Ele é que tem que lavar nossos pés. Não prestamos a reverência 
devida à casa do Senhor e ao culto. Culto não é divertimento, 
culto não é apresentação, culto não é encontro de amigos.
 Culto é momento de louvor e invocação ao nosso 
Criador e Salvador. O templo é lugar de adoração . Maria prestou 
um culto a Jesus. Faça isso também. Peça ao papai e à mamãe 
para ensinar a você . 

 Um beijo da tia Laudicéa

"LEVE ESPERANÇA ATÉ QUE ELE VENHA»

 Relatório das entradas da Campanha de Missões 

Mundiais - 2017:

- Ofertas  classe alternativa -  R$      317,35

- Ofertas individuais  - Fevereiro -  R$        60,00

- Ofertas individuais - Março -  R$      645,90

- Ofertas indiv. Abril - dia especial -    R$    3103,00

 - Mensageiras do Rei                   R$        63,90 

- Embaixadores do Rei                   R$        38,15

- Coro Integração                                   R$      238,00

- Total de ofertas até 06.04                   R$   4466,30

 O Ministério Jovem através da iniciativa de 

confeccionar sobremesas e cookies (Doce Mensagem), 

levantou através das vendas, o valor de R$ 1.002,20 que 

foram ofertadas para a JMM/Bíblias para os povos.

 Amados irmãos, continuaremos o desafio de 

aumentar o nosso alvo. 

 Ainda não conseguimos ultrapassar o valor de cin-

co mil reais em campanhas há muito tempo. Estamos perto!    

E temos que ir mais longe e pensar em dobrá-lo no próximo 

ano.

 Se nos unirmos nesse propósito, conseguiremos!  

Nosso trabalho não é vão no Senhor! Que Ele nos conceda 

essa vitória!

 Min. Evangelismo e Missões                        

 Alethéia / Renata  Ana/ Marcia

Nanci / Karla / Elis Nanci / Karla / Elis

Luciane/Bia/ Cassiane Luciane/Bia/ Cassiane

Bety Célia

  Cláudia

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

Luiz Nilton Souza

Regina / Luiz Regina / Luiz

Eva Mugica Eva Mugica

Escala Interna Escala Interna

Doutrinas Pr. Marcos Pr. Jonas

09/ABRIL
MUSICAL INFANTIL

CORO SIBEMOL

16/ABRIL
MUSICAL DE PÁSCOA
CORO INTEGRAÇÃO

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

- Lucas Henrique-(Filho dos ir.  
                                Paulo e Évellin).
- Maria Regina V.S.Silva-(Rec.cirur.)  
      

09 - DOMINGO
Michele Adriane O. Michelim Tobji
Virginia Ferraz Barbosa

10 - SEGUNDA
Antonio Correa Neves
Sabrina Silva de Oliveira

12 - QUARTA
Louize de Oliveira R. Capareli
Marly Nepomuceno de Oliveira Niz

14 - SEXTA
Mercedes Rodrigues Onori

15 - SÁBADO
1Camila Leme Ricardo da Silva
Cristina de Oliveira R. Capareli
 

ALMOÇO PRÓ-CASADOS PARA SEMPRE
Hoje, a partir das 11h30, delicioso almoço. Adultos - R$ 20,00, 
Crianças de 07 a 11 anos - R$ 15,00.

PROGRAMAÇÃO DA PÁSCOA 2017
Hoje, 09/04:
  -19h00 - Coro Sibemol apresenta a Cantata “Sua Missão” 
Domingo - 16/04:
  - 06h00 - Culto da Ressurreição com a Ceia do Senhor;
  -07h30 - Café da manhã - Participe assinando a lista com uma das 
responsáveis;
  -19h00 - Coro Integração apresenta a Cantata “Messias Redentor.”

MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO CRISTÃ
Convida irmãos e irmãs interessados, para o Curso de Pregadores, às 
Terças e Quintas-Feiras. Início dia 20/04, às 19h30, aqui na SIB. Mais 
informações com a irmã Laudicéa.

CANTINA PRÓ-CASADOS PARA SEMPRE
Após o culto da noite.

OFERTA PRÓ-TENDA SIB
Irmãos, conforme Deliberação da Diretoria da Igreja, devido a situação 
precária de nossas tendas e verificando a importância das mesmas,  
resolvemos investir fazendo a troca do forro das duas. Solicitamos 
sua colaboração através de ofertas.

Evanilde

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

14 - Mirela Brito Benites 

BODAS

‘‘Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos, e louvamos o Teu glorioso Nome’’. 1 Cr. 29. 13

09/04/2005 - Antonio Neto e Millei                             (12 anos - Seda) 
10/04/2001 - Alceu e Maria Lúcia                              (16 anos - Safira)
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