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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

23
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

Paulo / Erinaldo

Jonas e Érika Luiz e Regina

Beatriz Morais Beatriz Diniz

Carlos Andrea / Ineu / Moisés

Daniel

Daniel Daniel

“PALAVRA DE SABEDORIA”

 Queridos irmãos!

 A palavra hebraica mashal, traduzida por “provérbio”, 
tem sentidos de “oráculos”, “parábola” ou ainda, “máxima sábia”. 
 O conteúdo de Provérbio representa uma forma de 
ensino comum no Oriente no tempo da antiguidade, mas no caso 
deste livro é diferente porque veio da parte de Deus, com seus 
padrões justos para o povo do seu concerto. Portanto, seus 
ensinamentos, visam trazer sabedoria, entendimento e impar-
cialidade quanto a comportamento sábio, justiça, discernimento 
e imparcialidade para seus leitores.
 Quero no dia de hoje trazer o texto dos primeiros versos 
do capítulo 1, para nossa reflexão: “Estes são os provérbios de 
Salomão, rei de Israel e filho de Davi, escritos para conhecer a 
sabedoria e a instrução; para compreender as palavras que dão 
entendimento; que nos ensinam a viver de maneira inteligente e 
disciplinada, fazendo o que é justo, correto e honesto. Esses 
provérbios ajudarão uma pessoa experiente a alcançar prudência 
e os jovens a enfrentar com bom senso os problemas da vida.”
(Cap. 1.1-5) 
 Um provérbio é um ditado, comparação, expressando 
um princípio ou uma observação a respeito do comportamento 
humano, do ponto de vista de Deus. Provérbio foi escrito para 
ensinar o povo de Deus, especialmente os jovens como viver uma 
vida agradável a Ele. Como ter uma vida feliz e próspera e ainda, 
como evitar as tragédias resultantes do pecado.
 Salomão inicia este primeiro capítulo falando a respeito 
de si mesmo, fazendo sua auto apresentação. Logo nos dois 
primeiros versos, já vai dizendo o que na verdade deseja deixar de 
ensinamentos para seus leitores: “...escritos para conhecer a 
sabedoria e a instrução; para compreender as palavras que dão 
entendimento; que nos ensinam a viver de maneira inteligente e 
disciplinada, fazendo o que é justo, correto e honesto”.
 Salomão fala de sabedoria, que em conformidade com o 
emprego desta expressão em Provérbio, significa viver e pensar 
em conformidade com a verdade de Deus, crendo que tudo 
quanto Ele diz é certo e verdadeiro, sendo este o único padrão 
digno para orientar a nossa vida.
 Tenham todos, um abençoado dia do Senhor.

 Pr. Jonas Xavier de Pina

63%

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

Jorge / Jonas Fernandes

Flávia / Luzanira Wéllington e Marcia

Edmilson Juliene Morais

Célia Antonio / Edmilson / Ademir

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

23/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

30/ABRIL

 Escala

CLASSES

O CANÁRIO SÁBIO

 Todas as manhãs, um bando de canários saía em 
revoada pelas campinas cantarolando. 
 Um deles, o mais novo, preferia passar muitas horas  
com um casal de corujas ouvindo seus ensinamentos  sobre a 
vida selvagem.
 Os outros pássaros ficavam revoltados com ele. Como 
pode uma ave tão linda, com um canto tão bonito ficar  de  ami-
zade com essas aves feias e sinistras?
 Apesar da insistência dos companheiros, o canário 
preferia a companhia dos amigos corujas, que silenciosas se 
maravilhavam com ao talento da pequena ave. Ele cantava em 
gratidão aos conselhos dados pelos amigos.
 Os dias se passaram e veio a primavera. Só que naquele 
ano não se viu nenhum bando de canários em revoada 
cantando. Apenas um, solitário, permanecia no galho de um 
velho carvalho ao lado de uma casal de corujas. Os outros 
tinham sido capturados e presos em gaiolas por caçadores.

 Amiguinho, a Bíblia diz: “Aquele que anda com os 
sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos 
acabará  mal.” Provérbios 13.20.  (extraído)

 Um beijo da tia Laudicéa.

PALAVRAS DE ZHAO XIA, 

ESPOSA DO PASTOR CHINÊS LI DE XIAN:

 "Não tenham dó dos cristãos da China. Pelo menos 

as perseguições nos mantêm alertas para o fato de que 

estamos numa guerra espiritual. Sabemos para quem 

estamos lutando. Também sabemos quem é o inimigo. E 

lutamos todos os dias. Por isso, talvez sejamos nós os 

Cristãos da China, que devamos orar pelos cristãos dos 

países livres, pois, às vezes, com tanta diversão, tecnologia, 

facilidades e liberdade, muitos já não consigam perceber a 

guerra espiritual que os cerca. 

 Penso que a perseguição é o segredo que ao 

mesmo tempo explica o crescimento das nossas igrejas e a 

estagnação do evangelho em vários países que possuem a 

liberdade religiosa.

 ESTAMOS LIVRES NO MEIO DA PERSEGUIÇÃO, AO 

PASSO QUE, FORA DA CHINA, MUITOS CRISTÃOS ESTÃO 

PRESOS NO MEIO DE TANTA LIBERDADE." 

                       

 Bem irmãos, achei relevante divulgar o texto para 

acesso geral da igreja, quanto à realidade ocidental e a 

necessidade de oração incessante. 

 Esta semana tivemos muito pelo que interceder, os 

conflitos mundiais, o Dia do Índio que remete à 

evangelização de toda tribo, língua e nação, e também o 

apelo da jovem, Marília, por ajuda para ir ao campo africano.

 Permanece a pergunta levantada no culto de 

missões: "Quem se importa?" Serei eu, será você a se 

importar? E o quê temos feito?

 Dulci Estevam

 Min. de Evangelismo e Missões              

 Ana /  Marcia Alethéia /Daniela

Nanci / Karla / Elis Nanci / Karla / Elis

Luciane/Bia/ Cassiane Luciane/Bia/ Cassiane

Celia 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

23/ABRIL
0 a 2 anos - Alethéia / Renata

3 e 4 anos - Daniela / Aline
5 a 8 anos - Fabiana / Liene

30/ABRIL
0 a 2 anos - Ana / Daniela

3 e 4 anos - Karla e Isadora
5 a 8 anos - Márcia e Wéllington

- 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.)
- Jucelia Bakargy - (rec. de cirurgia)  
      

23 - DOMINGO
Jorge Luiz Garcia da Silva Barbosa
Lucas Melo dos Santos

24 - SEGUNDA
Antonio Gomes de Souza

26 - QUARTA
Lilson Nei dos Santos 

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

CANTINA PRÓ-EMBAIXADORES DO REI
Após o culto da noite.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
 No próximo Domingo.

OFERTA PRÓ-TENDA SIB
Informamos à Igreja que o valor relativo ao pagamento das tendas, já 
foi completado em 19/04. Agradecemos a todos que puderam 
contribuir abrindo seus corações. Partiremos agora para outros 
desafios. Deus abençoe a todos.

AULAS DE MUSICALIZAÇÃO COM FLAUTA DOCE
Todas as Quintas-feiras, 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
Teve início dia 20/04 o Curso de Pregadores, às 19h30, aqui na SIB. 
Mais informações com a irmã Laudicéa. Faça sua pré inscrição 
ligando na Secretaria da SIB - 3324-3737.

SEMINÁRIO BATISTA SUL-MATO-GROSSENSE
Convida para a 5ª Festa dos Sabores, dia 06/05/17, Sábado, às 18h, no
Seminário à Rua José Antonio, 1941, Centro. R$ 20,00. Convites à 
venda na Secretaria da Igreja.

Cláudia

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

25 - Terça - Caroline Fernandes Cabral 
                   - Rodrigo Octavio Simões Dias da Silva
26 - Quarta - Angélica Tobji
27 - Quinta - Luana Depiné de Oliveira

BODAS

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

28/04/2010 - Sandro e Alethéia                                        (07 anos - Lã) 
30/04/1988 - Gilno e Adriana                                        (29 anos - Erva)
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