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Em atendimento ao disposto no 2º. do Art. 19 do Esta-tuto
da SIB, a Diretoria Estatutária da Igreja reuniu-se no dia 10/08/2017
com seis membros presentes, nas dependências da SIB, tomando as
deliberações abaixo relacionadas, que após 30 dias de sua
publicação serão homologadas pela Assembléia Geral da SIB, caso
não haja discordância sobre qualquer assunto tratado nessa
Reunião e comunicado à Secretaria da Igreja dentro do prazo citado
acima.
1)RELATÓRIO FINANCEIRO - Com parecer favorável do Conselho
Fiscal foram aprovados os Relatórios Financeiros de Junho e
Julho/2017.
2)50ª ASSEMBLÉIA DA ACIBAMS - Registramos que a SIB será hospedeira da 50ª Assembléia da Associação Centro das Igrejas
Batistas do MS–ACIBAMS, a qual será realizada no período de 16 a
18 de março de 2018.
3)CESSÃO PARA USO DO TEMPLO - Fica aprovada a cessão para o
uso do templo e estacionamento anexo, para a cerimônia de
casamento de Paulo Eduardo de Oliveira Monteiro e Deborah
Waldow Teruia, será realizado no dia 11/11/2017 às 20h.
4)6ª ANIVERSÁRIO DA IGREJA BATISTA CRISTO A ÚNICA
ESPERANÇA E POSSE DO PASTOR - Registramos convite da IB Cristo
a Única Espe-rança, para as comemorações do 6º aniversario, que
será nos dia 19 e 20/08/2017, sendo que no dia 19/08/2017 às 19:30
será posse do Pr. Jonathan de Oliveira Junior como Pastor Titular da
Igreja.
5)CANCELAMENTO DE CONGRESSO - Registramos o cancelamento
do Congresso da UFMB-MS, que seria realizado na SIB, nos dia 08 e
09/09/2017.
6)MOVIMENTO DE MEMBROS - 472
ENTRADA POR CARTA DE TRANSFERÊNCIA: Marcelo Piaya de
Camargo da IB Boas Novas –Sorocaba/SP; Vagner Pereira Monteiro,
Claudia Vargas dos Santos Monteiro e Fernanda Vargas Monteiro da
IB Memorial de CG/MS; Edson de Souza Lima Junior da IB Koinonia
de CG/MS; Jessica Lopes Flores da Iglesia Evangélica Bautista
Monte Sion - Oviedo-Espanha; Antonio Sergio Ferreira Barroso de
Castro e Maria Josilene Martines Sanches Barroso de Castro.
SAÍDA POR CARTA DE TRANSFERÊNCIA: Ismael Fonseca Roa
Manhani para PIB de Ribeirão Preto/SP; José Carlos Silva, Iracema
Rosa Silva e Yasmin Rosa Silva para IB Memorial CG/MS; Daniel
Ricardo Turchiello e Vera Lucia Pereira Ricardo Turchiello para a PIB
de Sidrolândia/MS.
TOTAL DE MEMBROS = 472+8(ent.carta)+5 (aclam/assemb)–6
(sai.carta)-1(deslig.pedido)-5(des. por fil.a outra igreja)=TOTAL=
473.
TOTAL GERAL MEMBROS = 473
Marly N. de Oliveira Niz
1ª Secretária

Jonas Xavier de Pina
Presidente

MINISTÉRIOS
Pastor Titular

Pr. Jonas Xavier de Pina

Pastor Auxiliar Pr. Marcos Batista Ferreira da Costa

PRÓXIMO DOMINGO
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MANHÃ

NOITE

Aron
Sandro
Pércio e Alice
Aline Regina
Antonio Carlos
Daniel
Daniel
-----------------------------

Aron
Sandro
Adilton e Valéria
Horácio
Luzanira / Edmilson / Davi
Daniel
Daniel

MANHÃ

NOITE

“DEUS TUDO VÊ“

Aron
Sandro
Flavia / Juliene
Beatriz Diniz
Erinaldo
Daniel
Daniel
-----------------------------

Aron
Sandro
Wéllington e Marcia
Giovana
Carlos / Andrea / Ineu
Daniel
Daniel

“Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito

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.

44%
ORÇADO REALIZADO
CONTRIBUIÇÕES
Dízimos e Ofertas
Dízimos e Ofertas
Construção
Ação Social

BANCO
Banco do Brasil
Caixa Econômica Federal
Caixa Econômica Federal
Caixa Econômica Federal

ATIVIDADES SEMANAIS
DOMINGOS
9h EBD
10h Culto da Manhã
19h Culto da Noite

do Senhor, e fazem as suas obras às escuras, e dizem:
Quem nos vê? E quem nos conhece? (Isaías 29:15).

Mauricea Brunet Dias

14h-16h30 MCA
19h-21h Aulas de Musicalização

SEGUNDA A SEXTA
8h-11h 13h-17h

19h30 Pequenos Grupos
SÁBADOS
14h00 Ensaio do Louvor
16h00

Ensaio do Coro Integração

17h30 Ensaio do Coro Jovem

vocês tenham de vida cristã, ou quantos anos de vida vocês
possuam. Me reﬁro à nossa maneira de viver, nosso agir,
principalmente quando estamos distantes dos olhos daqueles
que nos conhecem. E quando achamos que ninguém está nos
vendo. Eu e você, nunca estaremos sozinhos. Mesmo que estejamos distante dos olhos uns dos outros.

precisa ser captado como uma verdadeira lição para nossa vida.
Olhem só o que o Salmista diz: “Para onde me irei do teu

ATENDIMENTO PASTORAL

Espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu
estás; se ﬁzer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás

14h-17h

PR. MARCOS
Quartas e Sextas - 14h-17h

Embaixadores e Mensageiras do Rei

SEXTAS

tilhar com vocês meus irmãos, independente de quanto tempo

todo lugar, contemplando os maus e os bons”. (Prov. 15.3) e isto
ATENDIMENTO NA SECRETARIA

Reunião de Oração

QUINTAS

Algumas coisas tem me preocupado e quero compar-

A Bíblia nos ensina que: “os olhos do Senhor estão em

Quintas - 9h-11h

30

@sibcg

003
013
013

TERÇAS

Dulci Estevam

facebook.com/sibcg

OP

PR. JONAS
Terças - 9h-11h

QUARTAS
19h Culto de Oração

secretaria@sibcg.org.br
www.sibcg.org.br

CONTA

4215-3
91-9
2347-9
2347-9

SEGUNDAS
7h15-8h Reunião de Oração

Laudicéa Cordeiro de Pina

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

AGÊNCIA

3497-5
1108
1108
1108

SEMPRE NA SIB

Elosande Camondá Pereira

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

EDITORIAL

Queridos irmãos!

100%

5h30-6h30

CONTATOS

Jorge / Jonas Fernandes

Ministério: Pr. Jonas Xavier de Pina

RECEITA ATÉ 13 DE AGOSTO DE 2017

Música

Administração

Willian / Erinaldo

ADMINISTRAÇÃO

Educação Cristã
Evangelismo e Missões

20
AGOSTO
2017

ESCALAS

DELIBERAÇÕES

também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades
do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se
disser: Decerto que as trevas me encobrirão; então a noite será luz
à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti; mas a
noite resplandece como o dia; as trevas e a luz são para ti a mesma

Ministérios, Departamentos,
Conselhos e Comissões que
marcarem atividades, reuniões
ou ensaios na SIB, favor
comunicar o dia e horário à
S e c r e t a r i a
COM ANTECEDÊNCIA.

coisa”. (Salmos 139:7-12).
Portanto, não nos esqueçamos: “Deus Tudo Vê”.
Pr. Jonas Xavier de Pina

EDUCAÇÃO CRISTÃ

O POTE RACHADO

Um carregador de água na Índia levava dois potes
grandes, ambos pendurados em cada ponta de uma vara a
qual ele carregava atravessada em seu pescoço.
Um dos potes tinha uma rachadura, enquanto o
outro era perfeito e sempre chegava cheio de água no ﬁm da
longa jornada entre o poço e a casa do chefe. O pote rachado
chegava apenas pela metade.
Foi assim por dois anos, diariamente: o pote
perfeito estava orgulhoso de suas realizações. Porém, o
pote rachado estava envergonhado de sua imperfeição, e
sentindo-se miserável por ser capaz de realizar apenas a
metade do que ele havia sido designado a fazer. Um dia, o
pote falou com o seu dono:
- Estou envergonhado, e quero pedir-lhe desculpas.
- Por quê ? Perguntou o homem. De que você está envergonhado ?
- Nesses dois anos eu fui capaz de entregar apenas a
metade da minha carga, porque essa rachadura no meu
lado faz com que a água vaze por todo o caminho .
O homem ﬁcou triste pela situação do velho pote, e
com compaixão falou:
- Quando retornarmos para a casa de meu senhor, quero
que percebas as ﬂores ao longo do caminho.
De fato, à medida que eles subiam a montanha, o
velho pote rachado notou ﬂores selvagens ao lado do
caminho, e isto lhe deu certo ânimo.
- Você notou que pelo caminho só havia ﬂores no seu lado? Eu, ao conhecer o seu defeito, voltávamos do poço, você as regava.
Por dois anos eu pude colher estas lindas ﬂores
para ornamentar a mesa de meu senhor. Se você não fosse
do jeito que você é, ele não poderia ter esta beleza para dar
graça à sua casa.
Amiguinho, cada um de nós temos nossos
próprios e únicos defeitos. Todos nós somos potes rachados. Porém, se permitirmos, o Senhor vai usar estes nossos
defeitos para embelezar a vida de alguém. Com a
misericórdia de Deus, nada se perde. Precisamos reconhecer os nossos defeitos e fraquezas e coloca-los nas mãos de
Deus par transformá-los em bênçãos.
Um beijo da tia Laudicéa
ADORADOR JÚNIOR: 09 a 11 anos
Retire a Ficha na mesa dos Diáconos.

Escala

CULTO
INFANTIL
Crianças de 2 a 8 anos

ANIVERSÁRIOS

EVANGELISMO E MISSÕES

q i t z g h l ç e ca q i t z g h l ç e ca q i t z g h l ç e ca q i t z
yd u
x n yd u
x n yd u
x n yd u
p b os f j k v r m w p b os f j k v r m w p b os f j k v r m w p b os

20 AGOSTO
0 a 2 anos - Rebeca / Larissa / Aline /
3 a 4 anos - Raquel / Duda
5 a 8 anos - Cristiane / Ana Maria
27 AGOSTO
0 a 2 anos - Renata / Gabi / Larissa
3 a 4 anos - Samara / Beatriz Morais
5 a 8 anos - Márcia / Wéllington

O PECADO DA OMISSÃO – TIAGO 4.13-17

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

20 - DOMINGO

“Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem
e não o faz, comete pecado” (v.17)
Tiago nos apresenta um pecado pouco denunciado:
o pecado de nada fazer (Tg 4.17). É o chamado pecado por
omissão. Se o “salário do pecado é a morte”, o que é que morre
com as nossas omissões?
Com a nossa omissão ecológica, morre o planeta.
Com a omissão social e política, morrem a ordem e o
progresso. Com a omissão do socorro, morre o pobre. A
miséria carcome os miseráveis enquanto, muitas vezes, nos
refestelamos acomodados em edredons de pluma. É por isso
que a pobreza cresce no mundo.
Com a omissão espiritual, morre o fervor. Fazendo
coro com Tiago, Antônio Vieira lembrou: “Sabei cristãos, sabei príncipes, sabei ministros, que se vos há de pedir estrita
conta do que ﬁzeste; mas muito mais estrita do que deixastes
de fazer”.
Mesmo os incrédulos sabem do perigo da omissão:
“Todo ser humano é culpado do bem que não fez” (Voltaire,
1695-1778). Atribui-se a Martin Luther King uma frase certamente inspirada em Tiago: “O que me preocupa não é o grito
dos maus, mas o silêncio dos bons”.
Queridos irmãos, o texto acima faz parte das
meditações diárias do Manancial (Vol.14), e me fez lembrar
das sérias e verdadeiras palavras do pr. Valdinei – Ministro de
Relacionamento da nossa Convenção, registradas no boletim
de 06/08: “...aquele que não está envolvido em missões e em
evangelismo, está em pecado e fora da vontade de Deus.”
A vontade de Deus é que o Evangelho seja pregado a
toda a criatura, que nenhum homem se perca, e isto está
claramente expresso no Ide de Jesus. Sua vontade é para ser
cumprida, obedecida por todos nós, cada um de nós! Seremos
omissos?
Ministério de Evangelismo e Missões

ESCALA DA EBD
20/AGOSTO

27/AGOSTO

Maternal

Alethéia / Daniella

Alethéia / Renata

Pré-Primário

Nanci / Karla / Elis

Nanci / Karla / Elis

Primário

Luciane/Bia /Cassiane

Luciane/Bia /Cassiane

Juniores

Célia

Henrique

Adolescentes

Claudia

Evanilde

Jovens

Letícia

Letícia

Daniel

Luis Nilton

Souza

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

-----------

CLASSES

Novos Decididos
Alternativa
Doutrinas
Inglês

Glauco

Glauco

Pr. Marcos

Pr. Marcos

Escala Interna

Escala Interna

Daniela Mugica Domingues
Eliane Fraulob Mattos
Marcus do Nascimento Rachid

PEDIDOS DE ORAÇÃO
‘‘Irmãos, orem por nós’’. 1 Ts. 5. 25

- Alfredo S .(Pai da ir. Dária)
- Antonio Carlos/Rosalina
- Antonia - (mãe da Andrea)

- Edmilson e Luzanira

- Michele Michelim Tobji
- Winistor - (Pai da Mercedes)
- José - (Tio da Liene)
- Eliane - (irmã/Marlene Doweidar)

Visitante, seja bem vindo!
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.

ATIVIDADES
CANTINA PRÓ-MENSAGEIRAS DO REI - Após o culto da noite, venha
saborear pizza, empada e coxinha.
MUSICALIZAÇÃO - Essa é a última semana para matrícula na Oficina
de Música de nossa Igreja. Não perca essa oportunidade de aprender
um instrumento.
CORO JOVEM - Jovens de 14 a 38 anos de idade. Não deixe de
participar. Ensaio HOJE, logo após o Culto Administrativo.
CORO INTEGRAÇÃO - Estamos retornando às nossas atividades. Se
você gostaria de servir ao Senhor nesse ministério, não deixe de nos
procurar. Elosande.
OLIMPÍADAS 2017-JOVENS/SIBCG-MS - Sábado, 26/08, na SIBCGMS, das 09h às 15h30, venha participar dos esportes Futebol, Jogos
de tabuleiro,Pin pong, Queimada e Vôlei, para todas as idades.
ACAMPAMENTO DE ADOLESCENTES - Dias 01, 02 e 03 de Setembro de
2017. Idade de 12 a 17 anos. Na Chácara Estância das Águas.
(localizada na saída p/ SP). Investimento: R$ 100,00 (pagamento em
2x). Inscrições na Secretaria da EBD. Mais informações com Pr. Jonas
e Laudicéa.
CAMPANHA DE MISSÕES ESTADUAIS - O valor total arrecadado foi de
R$ 5.327,90. Louvamos a Deus pelo esforço de todos e a participação
com as ofertas pessoais, de cantinas e doce mensagem.

