
SEMPRE NA SIB

ADMINISTRAÇÃO

MINISTÉRIOS

ESCALAS

EDITORIAL 

14h00

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.

Ministério: Pr. Jonas Xavier de Pina 

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

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

07/01/18 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

31
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
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1108
1108

1108

4215-3

91-9
2347-9

003
013
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Vigilância

Aron Aron

Gerson / Paulo

Adilton e Valéria

Antonio Carlos Davi / Edmilson / Ademir

Rafael

80%

Rafael

Terças  -  9h-11h
PR. JONAS

14h-17hQuintas - 9h-11h

Sandro Sandro

TERÇAS

Aline Isadora

Pércio e Alice

Embaixadores e Mensageiras do Rei    

RECEITA ATÉ 24 DE DEZEMBRO DE 2017

 Querido(a)  irmão(ã),

 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:________________________________________________
_____________________________________________________

Textos:_______________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

MAIS UM ANO SE PASSOU!

“Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mizpá
e Sem, e chamou-lhe Ebenézer; e disse:

 Até aqui nos ajudou o Senhor.” (I Samuel 7:12)

 Queridos Irmãos!

 

 Deus tem nos dado a oportunidade de encerrarmos 
mais um ano e darmos início a um outro. Grandes foram as 
oportunidades que recebemos de Deus para tomarmos nossas 
decisões. É certo que muitas delas foram aproveitadas. Outras 
tantas, deixamos de aproveitar. O que não fizemos, de nada 
adianta chorar. Mas o que pudemos aproveitar, isso sim, fez a 
grande diferença. 
 Não sabemos o que Deus tem reservado para cada um 
de nós, mas podemos nos certificar que Ele nos conduzirá em 
triunfo, pois suas bênçãos serão sempre grandiosas sobre nós e 
sobre nossos familiares. 
 O tempo tem passado, com ele, temos tido a oportu-
nidade de crescer, de alcançar nossos objetivos. 
 No entanto, não podemos nos esquecer de que tudo o 
que conseguimos realizar, só nos foi possível, em virtude da 
ajuda que vem do alto. O texto de I Samuel tem sido sempre 
lembrado: “ ... Até aqui nos ajudou o Senhor”.
 Se até aqui Ele nos ajudou, é certo que a continuidade 
de sua ajuda estará presente em nossa caminhada. “Basta 
somente esperarmos no que Deus irá fazer...”
 Tomando posse desta verdade que diz: “Até aqui nos 
ajudou o Senhor”, convido a todos vocês enfrentarmos os 
desafios que virão, sempre pensando que não estaremos 
sozinhos, “Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós 
começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo;” 
(Filipenses1:6)
 Tenham todos, um feliz e abençoado Ano Novo. Que 
2018 seja repleto de bênçãos e marcado por grandes 
realizações.

 Seu amigo e Pastor.

 Pr. Jonas Xavier de Pina
Ensaio 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
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31/12/17 MANHÃ NOITE

Vigilância

NÃO HOUVE Aron

Eduardo / Paulo

EBD E CULTO

NESTE DOMINGO Lúcia / Erinaldo / David

Rafael

Sandro

Horácio / Aline

Adilton e Valéria



ATIVIDADES

PEDIDOS DE ORAÇÃO

ANIVERSÁRIOSEDUCAÇÃO CRISTÃ
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Maternal

Pré-Primário

Primário

Juniores

Jovens

Adolescentes

Daniel

Novos Decididos

 Alternativa

Inglês

31/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

07/JANEIROCLASSES

 

E B D ESTE MÊS

Doutrinas

- Ademir - (Tio da Liene)

- Clélia - (Avó do Aron)

- Eliane-(ir. da Marlene Doneidar)

- Eunice - (esposa do ir. Heber)

- Juliano Waldow (primo da Queli)

- Luiz Pulcinelli - (Tio da
                                            Alethéia) 
- Luiza - (mãe da Keila)
- Odete A.Lopes - (prima do ir. 
                             Walter Antunes)
- Pr. José Carlos e Família.

01 - SEGUNDA
Marileide M. R. de F. Mascarenhas

04 - QUINTA
Rebeca Ruelis Alves

LEITURAS DIÁRIAS PARA 2018 
Estão à venda na mesa dos Diáconos aos domingos e na 
Secretaria da Igreja, no horário de expediente, de Segunda a 
Sexta-feira,  as seguintes opções devocionais:
- Manancial - (brochura,  tam. médio) - R$ 15,00 e
- Presente Diário - (espiral, grande) - R$ 20,00. Adquira o seu!!

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL ESPECIAL

Durante o mês de Janeiro/2018, nossa EBD funcionará da 

seguinte forma,  com início às 09h00:

- Adolescentes, Jovens e Adultos, no Templo;

- Departamento infantil - crianças até 11 anos,  no Salão Social.

ADORADOR JÚNIOR:  
09 a 11 anos

Retire a Ficha na mesa dos Diáconos.

 

CAMPANHA DE MISSÕES REGIONAIS 2017

 Graça e paz amados irmãos!!

 Lembramos aos amados que estamos em plena 
Campanha de Missões Regionais 2017, e para que alcan-
cemos o nosso alvo, contamos com o seu apoio, estamos 
vivendo um tempo de conquistas, e não podemos recuar.   
Estamos indo em áreas importantes da nossa sociedade, 
tais como: Capelania Hospitalar, Capelania Escolar, 
Capelania Policial, Capelania Prisional e Plantação de 
Igrejas. Não podemos recuar, temos que avançar, por isso 
conto com o seu apoio e de sua igreja levantando a oferta 
especial neste final de ano e para 2018, assinando um PAM 
de Missões Regionais através da igreja, isto mesmo, um PAM 
da Igreja, este é o nosso pedido, que cada igreja faça um PAM 
e colabore todos os meses com um valor específico para 
Missões Regionais, pois afinal de contas missões começa 
aqui, em nossa Jerusalém e vai até aos confins da terra, é 
importante forma base para que consigamos alcançar o 
mundo.
 “NOSSA JERUSALÉM, NOSSO PONTO DE PARTIDA!” 
Alvo R$ 40.000,00. 
 Agradecemos de todo o nosso coração as igrejas que 
tem sido fiéis com o seu PLANO COOPERATIVO ASSOCIA-
CIONAL e com sua OFERTA MISSIONÁRIA.
 Que o Senhor Jesus continue derramando suas mais 
ricas bençãos sobre cada uma, sabendo que JUNTOS 
PODEMOS LEVAR MUITOS A CREREM EM NOSSO SENHOR 
JESUS CRISTO!!

 Um grande abraço a todos!!

 Pr. José Roberto Estival de Oliveira
 Executivo ACIBAMS

E COMEÇA O ANO NOVO DE 2018!

 Você sabe como surgiu as comemorações do Ano 
Novo? O primeiro dia do ano aparece como data da Confra-
ternização Universal. Porém, como surgiu essa tradição?
 A Confraternização Universal comemora a chega-
da de mais um ano, mas não é celebrada apenas no dia 31 de 
dezembro em alguns países do mundo.
 Nas comunidades judaicas o calendário seguido é 
chamado de lunar. Para eles, o mês de renovação começa 
em setembro e vai até outubro. Nos países islâmicos, o Ano 
Novo é celebrado em maio, período do aniversário da Hégira 
(em árabe, “emigração”).  Já na China, a virada de ano ocorre 
no 23º dia do último mês lunar. Diversos rituais específicos, 
inclusive ligados aos animais, ocorrem na China .
 Em alguns países do ocidente a comemoração 
começa antes do dia 31 e em horários diferenciados. No 
Brasil, a tradição recomenda que o ano novo seja iniciado à 
meia-noite do dia 31 de dezembro. Nos países em que o 31 
de dezembro foi adotado como tradição as festas são muito 
badaladas. É o momento de reunião das famílias, confra-
ternização entre amigos e muita alegria. 
 Todos ficam acordados até o horário da meia-
noite. Na hora que o relógio aponta a chegada de um novo 
ano muitas são as congratulações. Algumas pessoas 
apostam em diversas simpatias para receber os próximos 
12 meses. Queimar fogos de artifício é um aviso de que o ano 
novo já chegou. Em outros casos, há oferendas de 
alimentos, flores e bebidas para os deuses da religião afro. O 
principal deles é Iemanjá. Na umbanda, ela é considerada a 
rainha do mar.
 Nós, os cristãos, aproveitamos para agradecer a 
Deus as bênçãos recebidas no ano que passou e pedir que 
nos abençoe no novo ano que começa. Outra tradição do 
ano novo é a ceia. Muitos dão tanta importância à ceia, que 
até se esquecem de agradecer a Deus por ter vivido mais um 
ano. Mais do que a história do ano novo, vale a pena 
entender que o real sentido do ano novo deve estar em cada 
indivíduo.
 Para isso, é necessário não deixar que a simbologia 
esteja presente apenas no momento da virada, mas durante 
todo o ano. Já definiu as suas metas para o ano de 2018?  
Como vai planejar os estudos? Quais são as principais 
dificuldades a serem vencidas? (extraído)
 Feliz Ano Novo com Jesus, amiguinho!

 Um beijo da tia Laudicéa.

NÃO E B D

HOUVE ESPECIAL

05 - SEXTA
Arnon Pedro Duarte Silva

06 - SÁBADO
Alessandra de O. P. Guerra Niz
Davi Freire de Oliveira Fernandes 

BODAS

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

03/01/1980 -José Carlos e Gercilei                          (38 anos - Carvalho)

03/01/2004 -Jadilvam e Maria Regina                        (14 anos - Marfim)

04/01/2003 - Daniel e Renata                                        (15 anos - Cristal)

05/01/1979 - Roberto e Jucelia                                (39 anos - Mármore)

05/01/1991 - Ronaldo e Marinês                           (27 anos - Crizopázio)

06/01/1979 - Marcos e Everilda                                (39 anos - Mármore)

06/01/2003 - Faustino e Dyana                                     (15 anos - Cristal)

 

 Crianças de 2 a 8 anos

CULTO
INFANTIL

 Escala
31/DEZEMBRO

CULTO DE ANO NOVO

07/JANEIRO

Cristiane / Amarilis / Ludmila / Samara

EVANGELISMO E MISSÕES
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