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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

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

16
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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1108
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Vigilância

Aron Aron

Jorge / Jonas Fernandes

Flávia / Luzanira Wéllington e Marcia

Edmilson Juliene Morais

Célia Antonio / Edmilson / Ademir

Daniel

Daniel Daniel

“DA SEPULTURA SAIU...”

“E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro 
de madrugada, sendo ainda escuro, 

e viu a pedra tirada do sepulcro.
Correu, pois, e foi a Simão Pedro, e ao outro discípulo, a quem 
Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e 

não sabemos onde o puseram”. (João 20:1,2)

 Queridos Irmãos!

 Hoje, o mundo cristão celebra a ressurreição de Jesus 
Cristo. Vivenciamos nesta data a celebração do domingo de 
Páscoa, domingo da ressurreição, domingo da vitória.
 Não há como pensar em Cristianismo e no reino 
implantado pelo Filho de Deus na terra, sem que consideremos 
dois fatos que são exclusivos em sua trajetória: 1 - A preparação 
histórica para sua chegada, seu nascimento. Este fato aponta 
para todos nós, o cumprimento profético da vinda do Filho de 
Deus, do Emanuel que veio trazer salvação a todos os homens.  2- 
Seu ministério, sua obra, seu sofrimento, sua morte e a 
culminância de tudo, sua vitória sobre a morte: Sua Ressurreição.
 Se o nascimento de Jesus nos revela o amor do Pai, 
enviando Seu filho para morrer em nosso lugar, Sua ressurreição 
indica para nós a veracidade de Seus ensinos, pois Ele mesmo 
anunciou a nova de que morreria, mas que ao terceiro dia, 
ressuscitaria, apontando para nós Sua vitória sobre a morte.
 A ressurreição de Jesus é confirmada através de alguns 
fatos: a) Túmulo vazio – Se seus inimigos tivessem roubado seu 
corpo, eles o teriam mostrado, para confirmar que Ele não 
ressuscitara. Se os discípulos tivessem furtado seu corpo, nunca 
teriam sacrificado suas vidas e posses em prol daquilo que 
saberiam ser mentira e engano. O túmulo vazio revela que Jesus 
realmente ressuscitou, revela que Ele está vivo e que é 
verdadeiramente o Filho de Deus. 
 Celebre esta data, viva este momento. Agradeça ao Pai 
pela vida do Filho. Regozije-se na certeza de que Sua vitória, é 
nossa vitória também. 
 Jesus ressuscitou. Aleluia...!
 Tenham todos um abençoado dia de Páscoa.

 Seu amigo e Pastor,
 Jonas Xavier de Pina

46%

Daniel

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

Terças  -  9h-11h
PR. JONAS

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

Embaixadores do Rei
Mensageiras do Rei      

Sandro Sandro

TERÇAS

Multimídia
Som

Recepção
Recepção Lateral

Diáconos
Transmissão

Filmagem

HOJE MANHÃ NOITE

Vigilância

Aron Aron

Vágno / Geison

Ademir Edmilson e Luzanira

Aline Isadora

Lúcia Helen / Ilde / David

Daniel

Daniel Daniel

Daniel

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

Sandro Sandro



ATIVIDADES

PEDIDOS DE ORAÇÃO

ANIVERSÁRIOSEVANGELISMO E MISSÕESEDUCAÇÃO CRISTÃ
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Maternal

Pré-Primário

Primário

Juniores

Jovens

Adolescentes

Daniel

Novos Decididos

 Alternativa

Inglês

16/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

23/ABRIL

 Escala

CLASSES

PÁSCOA  SEM CRUZ?

 Carolina não ficava quieta enquanto mamãe tentava 
escovar seu cabelo comprido e crespo.
  - Mamãe, sabe o que fizemos ontem? Pintamos figuras de 
coelhos e  cestos de ovos. Minha professora vai colocar nas pa-
redes os mais bonitos. E quando ela perguntou o que gosta-
ríamos de desenhar sobre a Páscoa, eu sugeri uma cruz.
  - Muito bem, Carolina. E o que a professora  achou da sua 
sugestão?
  - Bem, ela disse que podia. Mas o Carlos, meu colega, per-
guntou  porque a cruz. Ele nunca  ouviu falar sobre a cruz na 
Páscoa.
  - Sabe, Carolina, há muitas pessoas que não sabem o real 
sentido da Páscoa. Elas pensam sobre ovos e coelhos e coisas 
para comer e se esquecem de que o Senhor Jesus morreu na 
cruz pelos nossos pecados e ressuscitou no dia da Páscoa. Por 
que você  não convida o Carlos para ver no seu livro de histórias 
bíblicas, a história da Páscoa?
   - Que ótimo, mamãe! Vou convida-lo hoje mesmo.
 Naquele mesmo dia, Carolina mostrou a Carlos a 
história da Páscoa e da cruz de Jesus.
   -Sabe, Carlinhos, a Cruz é muito importante. Jesus morreu nela 
para nos salvar dos nossos pecados. Então no terceiro dia ele 
ressuscitou. Ele morreu por mim e por você.
 Carlos então disse: - Mas eu nunca pensei que crianças 
também fossem pecadores.
  -Todos somos pecadores e todos precisamos pedir perdão e 
pedir pra Jesus vir morar em nosso coração. Você quer fazer 
isso?
 Na mesma hora Carlos fez uma oração pedindo pra 
Jesus limpar seu coração. 
 Carolina dizia que queria ser missionária quando 
crescesse, mas ela já era uma missionariazinha. 
 
 Um beijo da tia Laudicéa

A MENSAGEM DIANTE DA PERSEGUIÇÃO

 O capítulo 5 de Atos, traz a narrativa da prisão dos 

discípulos, por estarem pregando o evangelho.

 Sempre que estamos diante de grandes desafios e 

perseguições, qual deve ser nossa postura? Qual deve ser 

nossa mensagem? Qual nossa convicção para o enfren-

tamento?

 Os apóstolos agitavam Jerusalém. O pórtico de 

Salomão lotado. Muitas curas e conversões. Doentes eram 

levados, inclusive das imediações de Jerusalém. Impacto na 

cidade. Aí, o sumo sacerdote e seus companheiros, mem-

bros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. 

Resultado? Mandaram prender os apóstolos, colocando-os 

numa prisão pública. Mas o anjo do Senhor abriu as portas 

da prisão e os apóstolos voltaram ao templo.

 Agora, reconduzidos a presença do sumo sacer-

dote e Sinédrio, foram acusados de não obedecer à ordem 

para não "encher Jerusalém com sua doutrina". E aí veio a 

resposta de Pedro e os apóstolos: "É preciso obedecer antes 

a Deus do que os homens" (v.29b).

 Você está pronto para ter essa mesma postura 

diante das perseguições?

Manancial 10/04

 No mundo atual somos desafiados com esta 

pergunta o tempo todo. A JMM trouxe muitas informações 

de como os cristãos são perseguidos em várias partes do 

mundo. Aqui, nossa realidade é bem diferente da deles, mas, 

não obstante, também devemos refletir sobre a mesma 

questão. Estamos prontos para ter a postura firme e con-

victa dos apóstolos em defender a fé e investir  na pregação 

da Mensagem da Cruz?

Ministério de Evangelismo e Missões

 Ana/ Marcia  Alethea /Daniela

Nanci / Karla / Elis Nanci / Karla / Elis

Luciane/Bia/ Cassiane Luciane/Bia/ Cassiane

Célia Henrique

  Evanilde

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. Jonas Pr.Marcos

16/ABRIL
CANTATA DE PÁSCOA
CORO INTEGRAÇÃO

23/ABRIL
Maternal - Alethéia / Renata
3 e 4 anos - Daniela / Aline
5 a 8 anos - Fabiana / Liene

- 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.)  
      

17 - SEGUNDA
Gercilei Alves Nogueira
Gisele Silva Moreno dos Santos

18 - TERÇA
Alceu Coelho Pereira 
Carlos Eduardo Nogueira da Silva

19 - QUARTA
Julio Cezar Ribeiro da Rocha
Nathália Barbosa de Amorim

20 - QUINTA
Adilson Paes Carneiro
Agapito Dolar Gomes

21 - SEXTA
Lídia Mairy dos Santos Pullin 

22 - SÁBADO
Glenda Monteiro da Rosa
Pr. Jardelino Pereira Caetano
Pr. Jonas Xavier de Pina
Leonardo Fraulob Mattos
 

CORO INTEGRAÇÃO 
 Apresenta hoje, às 19h00 a Cantata “Messias Redentor.”

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, no 
valor de R$ 3.500,00. Ofertas levantadas até 12/04 - R$ 1.642,00 
Solicitamos sua colaboração através de ofertas.

CANTINA PRÓ-JOVENS
Após o culto da noite.

MÊS DA ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
Durante o mês de Abril, os cultos de oração estão sobre a direção das 
classes da EBD.

AULAS DE MUSICALIZAÇÃO COM FLAUTA DOCE
Início Quinta-feira(13/04), às 19h30. Investimento R$ 80,00 mensais 
(sem taxa de matrícula). A partir de 10 anos. Prof. Alvani. Inscrição -
Sandro. Mais informações - Elosande.

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. Faça sua pré inscrição ligando na 
Secretaria da SIB - 3324-3737.

Cláudia

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

19 – Fernanda Silva Lima Salustriano

BODAS

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

18/04/2009 Moises e Francibelle                           (08 anos - Papoula)
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