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ORÇADO REALIZADO

ATIVIDADES SEMANAIS

DOMINGOS

9h EBD

10h Culto da Manhã

19h Culto da Noite

SEGUNDAS

Reunião de Oração

QUARTAS

Culto de Oração19h
  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 
S e c r e t a r i a
C O M  A N T E C E D Ê N C I A .

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

19h30

CONTATOS

16h00

10
DEZ.
2017

Reunião de Oração7h15-8h

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

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

@sibcg

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

3497-5
1108
1108

1108

4215-3

91-9
2347-9

003
013
0132347-9 

Vigilância

Aron Aron

Vágno / Claudio

Adilton e Valéria

Antonio Ilde / Andrea / Ineu
Rafael

Daniel Daniel

  114%

Rafael

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

Terças  -  9h-11h
PR. JONAS

14h-17hQuintas - 9h-11h

Sandro Sandro

TERÇAS

Isadora Aline

Rodrigo e Lucicleia

Embaixadores e Mensageiras do Rei    

RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

CONVOCAÇÃO

O Presidente da Segunda Igreja Batista de Campo 

Grande-MS, com seu Templo localizado à Rua 26 de Agosto, 

2005, bairro Amambaí,  pastor Jonas Xavier de Pina, 

brasileiro, casado, ministro do Evangelho, no uso das 

atribuições que lhe conferem o Estatuto da mesma e nos 

termos do § 1º do Art. 20 do mesmo Estatuto, CONVOCA 

todos os membros desta Igreja para a Assembleia 

Extraordinária a ser realizada no dia 20 de Dezembro do 

corrente ano, Quarta-feira, às 19h30 para Profissão de Fé de 

candidatos a Batismos.

Campo Grande-MS, 10 de Dezembro de 2017.

Pr. Jonas Xavier de Pina

        Presidente

“2º DOMINGO DE DEZEMBRO, DIA DA BÍBLIA”

 Queridos Irmãos!

 A Bíblia é revelação escrita de Deus acerca da Sua 
vontade para com os homens. Seu tema central é a salvação 
mediante a fé em Jesus Cristo. Na Velha Aliança, ou Velho 
Testamento, vemos descortinar através de seus ensinos, aquilo 
que Deus desejava apresentar como sendo o processo de 
preparação para a chegada do Salvador. O apóstolo Paulo fala a 
respeito disto, ao escrever sua carta aos Gálatas: “Mas, vindo a 
plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, 
nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim 
de recebermos a adoção de filhos”. (Gálatas 4: 4,5).
 O Antigo Testamento possui 39 livros que relatam his-
tórias relacionadas à criação do mundo e todos os aconteci-
mentos que se seguiram até aos anos 445 a.C. No seu último livro 
(Malaquias), fala sobre a vinda do Messias.
 O Novo Testamento possui 27 livros que apresentam a 
história de Jesus Cristo, englobando acontecimentos durante 
sua vida e após a sua morte. Os Atos dos Apóstolos narram a 
história mais antiga da Igreja, enquanto os quatro Evangelhos 
retratam, de formas diferentes, a vida de Jesus. O Novo 
Testamento contém também as cartas de São Paulo, entre 
outras. No final do Novo Testamento, está o Livro do Apocalipse, 
que descreve o fim do mundo e a Segunda Vinda de Jesus, onde 
todos seriam julgados e o governo justo de Deus viria à Terra.
 A Bíblia não pode ser considerada como um livro, mas 
ela é O Livro. Livro que traduz a Palavra do Criador. Alguns livros 
logo se tornam antiquados, mas este Livro atravessa os séculos.  
A maior parte dos livros tem de ser adaptados às diferentes 
idades, mas tanto pessoas de mais idade, como jovens amam 
este Livro. A maior parte dos livros são regionais e só interessam 
às pessoas em cuja língua foram escritas, mas isto não acontece 
com a Bíblia. Ela é universal. Traduzida em Mais de 2.500 
idiomas.  
 A Bíblia não foi escrita numa única língua, mas em três 
línguas diferentes. A maior parte do Antigo Testamento foi 
escrita em hebraico. Era a língua que se falava na Palestina antes 
do cativeiro. Depois do cativeiro, o povo de lá começou a falar o 
aramaico. Mas a Bíblia continuou a ser escrita, copiada e lida em 
hebraico.
 Ainda hoje existem países e povos que não possuem um 
único exemplar da Bíblia traduzido em seu próprio idioma. Há 
ainda inúmeras pessoas que não têm acesso à mensagem e aos 
valores bíblicos na língua que falam.
 Eu e você somos privilegiados por termos com 
facilidade exemplares da Palavra em nossas casas. Agora, não 
podemos abrir mão de buscar em seus escritos aquilo que 
necessitamos para nossa caminhada. 
 Que o nosso Deus nos capacite, para diariamente 
buscarmos em Sua Palavra o nosso alimento.
 Tenham todos um abençoado dia do Senhor.

 Pr. Jonas Xavier de PinaEnsaio do Coro Jovem

14h-16h30 MCA

QUINTAS

17h30

19h-21h Aulas de Musicalização

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.

18 às 20h Aulas de Musicalização

Multimídia
Som

Recepção
Recepção Lateral

Diáconos
Transmissão

Filmagem

HOJE MANHÃ NOITE

Vigilância

Aron Aron

Eduardo / Erinaldo

João e Silvia

Luzanira Edmilson / David  / Ademir
Rafael

Daniel Daniel
Rafael

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

Sandro Sandro

Jasmine Beatriz Morais

Camila e Santina



ATIVIDADES

PEDIDOS DE ORAÇÃO

ANIVERSÁRIOSEDUCAÇÃO CRISTÃ
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Maternal

Pré-Primário

Primário

Juniores

Jovens

Adolescentes

Daniel

Novos Decididos

 Alternativa

Inglês

10/DEZEMBRO

   ESCALA DA EBD

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

‘‘Irmãos, orem por nós’’. 1 Ts. 5. 25

17/DEZEMBROCLASSES

 Alethéia / Renata 

Evanilde

Andreia / Regina Andreia / Regina

Glauco Glauco

Escala Interna Escala Interna

Doutrinas Pr. Marcos Pr. Marcos

- Ademir - (Tio da Liene)
- Eliane-(ir. da Marlene Doneidar)
- Eunice - (esposa do ir. Heber)
- Jeane Morais-(Nora dos ir. Julio
                                               e Alaídes) 
- Luiz Pulcinelli -(Tio da Alethéia)
- Luiza - (mãe da Keila)

- Odete A.Lopes (prima do ir. 
                             Walter Antunes)
- Pr. José Carlos, ir. Suely e
                                      Matheus 

 - Pr. Adão José (Capelão)

 - Pr. Emílio-(PIB Jardim-MS)

10 - DOMINGO
Mayra Vieira Alves Fernandes
Ruth Fernandes
Walberg Siqueira Rocha

11 - SEGUNDA
Lina Diehl

12 - TERÇA
Gustavo Henriques Ross Anesi
Jonas Soares da Silva Fernandes
Marianne Nunes Ferreira

CANTINA PRÓ CORO INTEGRAÇÃO
Após o culto da noite, venha saborear um delicioso Espaguete. 

PROGRAMAÇÃO DO FIM DO ANO
- Coro Sibemol  - apresenta o Musical “Um Rei Diferente”, no 
    próximo Domingo, 17/12, às 19h00.
- Coros Integração e Jovem  - apresentam o Musical “Chegou 
    o Natal”, Domingo, 24/12, às 19h00.
- Culto de Ano Novo, Domingo 31/12, às 20h - Com realização  
    de Batismos neste culto.

LEITURAS DIÁRIAS PARA 2018 
Estão à venda na Secretaria da Igreja, as seguintes opções 
devocionais: - Manancial - (brochura,  tam. médio) - R$ 15,00;
- Presente Diário - (brochura,  tam. médio) - R$ 12,00;
- Presente Diário - (espiral,  tam. grande) - R$ 20,00. Adquira o 
   seu!!

ADORADOR JÚNIOR:  
09 a 11 anos

Retire a Ficha na mesa dos Diáconos.

Bety

AMOR À PALAVRA

 Amor à Palavra de Deus reflete o amor pelo Autor. Tendo 
certeza que a Bíblia é inspirada (2 Tm 3.16), não podemos deixar 
de crer que, por meio dela, Deus fala. Ele revela Sua vontade e 
Seus planos para o mundo e para a igreja. Na Bíblia 
encontramos as mais importantes informações que o homem 
não descobrirá em qualquer outra fonte.
 Enquanto a ciência pode nos informar sobre muitos 
detalhes da natureza, ela não pode nos informar sobre a origem 
do universo, nem sobre o seu fim. A ciência pode pesquisar 
muitos detalhes sobre o corpo humano, mas não pode dizer 
porque existe um ser humano, nem por que ele se inclina para o 
mal. A ciência não pode desvendar o segredo da origem do 
amor, do ódio, da alegria, da tristeza, e muitos outros mistérios 
que afetam nossas vidas. Onde acharemos a verdade sobre a 
vida após a morte? A Palavra de Deus desvenda verdades e 
explica realidades que os professores descrentes não podem 
descobrir fora da Bíblia.
 O salmista se alegra na lei do Senhor. Nessa lei medita dia e 
noite. O resultado desse amor pela Palavra faz com que ele seja 
como uma árvore que produz fruto gostoso. Tudo o que ele faz 
prospera. (Sl 1.2,3).
 Jesus ensinou que o estudo da Palavra revelaria quem Ele é, 
e daria acesso à vida eterna (João 5.39).  Afirmou 
categoricamente a confiabilidade das Escrituras (João 10.39). 
Sua morte e ressurreição ocorreram em comprimento das 
profecias dos profetas (Lc 24,45-47). Baseado nas escrituras, 
declarou que em nome do Senhor Jesus “será pregado o 
arrependimento para perdão de pecados a todas as nações”. 
Nas páginas das Sagradas Letras descobrimos todas as 
verdades necessárias para fundamentar a fé que salva.
  O modo com que Paulo cita as Escrituras demonstra o 
grande amor que tinha pela Palavra. Se alguém ama a Palavra, 
odiará o pecado, amará Jesus, e buscará os perdidos! 
 Oremos: Para que amemos e estudemos a Bíblia; Para que 
vivamos obedientemente; Para que preguemos esta Palavra 
aos perdidos. 
 Pr. Russel Shedd

A BÍBLIA PERDIDA

 Você já perdeu sua Bíblia? Já a perdeu na igreja? 
 Pois há muitos e muitos anos atrás, só tinha uma 
Bíblia em forma de rolo que ficava no templo e era lida pelo 
pastor, que se chamava sacerdote, para todas as pessoas 
ouvirem. Só que aconteceram muitas coisas e essa bíblia se 
perdeu. Ninguém sabia onde estava e terminaram esque-
cendo dela. Os reis que governavam não queriam que o povo 
adorasse ao Deus verdadeiro.
 Já imaginaram uma igreja sem Bíblia? Um pastor 
sem bíblia pra ler, vai pregar sobre o que? Ele devia falar uma 
porção de coisas que inventava e não o que Deus queria que 
falasse ao povo.
 Um dia, o rei morreu e o seu filho, criança ainda 
assumiu o trono. Na adolescência, o rei Josias mandou con-
sertar o templo e acharam o rolo da Bíblia. 
 Quando leram e viram que estavam fazendo tudo 
errado, Josias, o sacerdote e todo o povo ficou muito triste 
por terem passado tanto tempo sem saber como agradar a 
Deus. Pediram perdão, fizeram um grande culto e festejaram  
por terem achado a Palavra de Deus.

 Amiguinho, nos dias de hoje, dizer que “perdeu” ou 
“esqueceu” a Bíblia já é normal, basta dar uma olhadinha 
nos bancos das igrejas durante ou após os cultos.  
Infelizmente, o cenário que se repete em algumas igrejas 
semana após semana são alguns sem Bíblias, outros que a 
levam acabam por esquecê-la nos bancos e só voltam a se 
lembrar dela, quem sabe, no próximo Domingo. 
 Esquecer-se da Bíblia pode significar muito mais 
que relegá-la a segundo plano, significa também dizer que o 
Senhor e a sua bendita Palavra já não encontram lugar nos 
corações dos “esquecidos”. Já encontrar-se com a bendita 
Palavra de Deus pode ser o início de grandes reformas em 
todas as áreas de nossas vidas.
 Hoje é o Dia da Bíblia. Mas lembre-se dela todos os 
dias. 

 Um beijo da tia Laudicéa. 

Claudia

Alethéia / Daniella

Nanci / Karla / ElisNanci / Karla / Elis

Luciane/ Bia / Ingracy Luciane/ Bia / Ingracy

Henrique

Letícia Letícia

Souza Luiz Nilton

13 - QUARTA
Cleyton Teixeira Higino
Larissa de Souza Pinto

14 - QUINTA
Lucia Maria de Souza Pinto

15 - SEXTA
Matheus Garcia Lopes

16 - SÁBADO
Francis Santana Nava Cardoso
Jonas Cordeiro de Pina

BODAS

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

10/12/2011 - Augusto e Nathália           (06 anos – Perfume ou Açúcar) 
 13/12/2008 - Cleyton e Fernanda            (09 anos – Cerâmica ou Vime)

 

 Crianças de 2 a 8 anos

CULTO
INFANTIL

 Escala
10/DEZEMBRO

Maternal - Aline / Renata  
03 a 04 anos - Isadora / Giovana

05 a 08 anos - Márcia / Wéllington

17/DEZEMBRO

MUSICAL INFANTIL
CORO SIBEMOL

13 - Quarta - Geovana Luiza     
14 - Quinta – Lucas Henrique Silva Rozon 

15 - Sexta - Vitor Poleszuk Niz         

EVANGELISMO E MISSÕES
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