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Educação Cristã Laudicéa Cordeiro de Pina

Música Elosande Camondá Pereira

SEMPRE NA SIB

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.

RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017

05
FEV
2017

Ministério: Pr. Jonas Xavier de Pina 

ADMINISTRAÇÃO

Visitante, seja bem vindo!

105%100%

ORÇADO REALIZADO

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

TERÇAS

Reunião de Oração

MCA 

QUARTAS
Culto de Oração

19h
30

SEXTAS
Pgs 

SÁBADOS
Ensaio do Louvor

Ensaio do Coro Integração

ATENDIMENTO NA SECRETARIA

ATENDIMENTO PASTORAL

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

Terças 9h-11h

PR. JONAS

Quartas e Sextas14h-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.

Dízimos e Ofertas

Construção
Ação Social

CONTRIBUIÇÕES BANCO AGÊNCIA

Dízimos e Ofertas

CONTA OP

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

3497-5
1108
1108
1108

4215-3
91-9

2347-9
2347-9

003
013
013

Pastor Titular Pr. Jonas Xavier de Pina

Pastor Auxiliar Pr. Marcos Batista Ferreira da Costa

Evangelismo e Missões Dulci Estevam

Mauricea Brunet DiasAdministração 7h15-8h

     14-17h

19h
30

16h
30

PASTORAL 
“Oportunidade para servir.”

“Tudo o quanto ti vier à mão para fazer, faze-o 
conforme as tuas forças“ (Eclesiastes 9.10)

 Queridos irmãos,

 Ontem tivemos a oportunidade de reunir nossos 
Pequenos Grupos, através dos líderes já em exercício, 
líderes que passarão por treinamento, líderes novos que já 
vão por a mão no arado; os participantes e os que vieram 
participar de nosso encontro, como objetivo de cerrar 
fileira com os demais que já vem participando desta 
modalidade de trabalho, até então, voltado apenas para a
comunhão. Estamos agora, assumindo a responsabilidade 
da Grande Comissão de evangelizar, discipular e batizar. 
 Estamos acreditando, que investindo como 
igreja, no potencial que temos de arregaçarmos as nossas 
mangas e nos empenharmos, conquistaremos almas para 
Jesus Cristo.
 Esse trabalho precisa ser de todos, afinal, nenhum 
de nós pode apresentar uma conduta egoísta, querendo o 
céu de Deus apenas para nós. Precisamos alcançar vidas 
para Jesus. E isto, faremos através também dos nossos 
pequenos grupos. 
 Permitam trazer para os irmãos algo que encon-
trei em livro: “Seu Pastor, Uma Espécie em Extinção”.

 Encontrando satisfação no serviço
    01 – Veja o serviço cristão como um privilégio e honra.
    02 – Combata sua tendência à apatia com uma fé vital.
    03 – Valorize as oportunidades de serviço mais do que
 ter um cargo. 
   04 – Obtenha um senso de aventura santa ao fazer algo 
que seja muito grande para ser realizado com sua própria 
força.
  05 – Servir a outros causa impacto em todos os rela-
cionamentos na igreja.
    06 – Servir questiona nossos conceitos sobre status.
    07 – Receber benefícios do serviço de outros é algumas 
vezes difícil para aqueles que lideram. 
    08 – Servir muitas vezes é algo que não chama atenção.
    09 – Servir significa realmente amor em ação.
   10 – Servir produz oportunidade de crescimento espi-
ritual para aqueles que servem.
 Aproveitemos pois, a grande oportunidade que 
teremos. Que Deus nos dê sabedoria para exercitarmos 
nosso dever de servos. 
 Ainda não faz parte de um PG? Procure-nos!

 Tenham todos um abençoado dia do Senhor.
 Jonas Xavier de Pina

Embaixadores do Rei
Mensageiras do Rei      

100%

SEGUNDA

7h15-8hReunião de Oração5h30-6h30

14h-17h

Quintas9h-11h

Multimídia
Vigilância
Recepção

Recepção Lateral
Diáconos

Transmissão
Filmagem

12/FEVEREIRO MANHÃ NOITE

- - - - - - - - - - - - - - - -
Antonio e Rosalina

Isadora
Lúcia

Aron

Daniel

Aron
Claudio

Giovana
Helen / Erinaldo / Eleno

Daniel
Daniel

Rodrigo e Lucicleia

 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:________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Daniel

Multimídia
Vigilância
Recepção

Recepção Lateral
Diáconos

Transmissão
Filmagem

05/FEVEREIRO MANHÃ NOITE

- - - - - - - - - - - - - - - -
João e Sílvia

Jasmine
Ana Lucia

Aron

Daniel

Aron

Gerson Alexandre

Beatriz Morais
Andrea / David / Ineu

Daniel
Daniel

Julio e Santina

Daniel
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PEDIDOS DE ORAÇÃO

Maternal

Pré-Primário

Primário

Juniores

Jovens

Adolescentes

Daniel

Novos Decididos

 Alternativa

Doutrinas 

   ESCALA DA EBD ATIVIDADES

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

EDUCAÇÃO CRISTÃ ANIVERSÁRIOS

‘‘Irmãos, orem por nós’’. 1 Ts. 5. 25

O HOMENZINHO TORTO

 Havia um homenzinho torto que andava em caminhos 
tortos, e tudo o que ele tinha era torto: o chapéu, o casaco, o 
sapato, a bengala... e a vida desse homem também era toda torta, 
toda errada: ele bebia, mentia, gastava seu dinheiro com vícios, 
era ranzinza.... fazia tudo o que desagrada a Deus.
 A casa desse homem também era torta, até o caminho 
para a sua casa era torto... e quando ele chegava perto de sua 
casa, até o poste era torto! Lá na casa dele tinha um gato que 
também era torto e que corria o dia inteiro atrás de um rato. E 
adivinhe só, esse rato também era torto!!!
 Um dia esse homenzinho torto estava caminhando e 
achou um livro diferente, tinha a capa preta e continha muitas 
histórias especiais, era uma Bíblia...
 Por curiosidade o homenzinho torto ao chegar em casa, 
começou a ler aquele livro diferente, e foi se interessando cada 
vez mais por aquelas tão belas histórias.
 Tinha uma parte que ele gostava muito, e a lia várias 
vezes. Era a história da morte e ressurreição de Jesus... 
 O homenzinho ficou sabendo que Jesus tinha morrido 
numa cruz pelos pecados de todas as pessoas. E ele pensou: “Será 
que ele morreu por mim também? Eu sou um homem tão torto, 
tão errado, faço tantas coisas erradas...” e ele ficou muito 
preocupado e arrependido de tudo que ele tinha feito.
 Ele queria mudar, mas não sabia como. Então ele se 
lembrou de uma igreja próxima a sua casa... "Lá as pessoas vão 
saber me explicar mais sobre Jesus, pois eu sempre as vejo com a 
Bíblia na mãe e vejo como estão sempre felizes e sorridentes..." e 
lá se foi o homenzinho torto.
 Quando chegou à igreja ficou muito admirado, pois o 
caminho não era torto, mas era reto e perfeito - e assim é quando 
vamos para a casa de Deus, pois ”o caminho de Deus é perfeito” 
(Salmo 18).
E logo ao chegar o homenzinho torto foi recebido pelas crianças 
da Infância e Adolescência Missionária daquela igreja, as crianças 
eram muito educadas e alegres, e trataram ele como se ele não 
fosse torto. - "Puxa que coisa maravilhosa!" pensou ele, e entrou 
na igreja.
 Lá ele ouviu sobre o plano de salvação e que ele poderia 
ter sua vida modificada por Jesus. Era só ele fazer como a Bíblia 
dizia: "Entrega o teu caminho ao Senhor; confia Nele, e Ele tudo 
fará" (Salmo 37).
 O homenzinho torto creu nessa palavra e a partir do dia 
em que se arrependeu de seus pecados e se entregou a Jesus, sua 
vida mudou completamente e ele deixou de ser torto, assim como 
tudo em sua vida, pois a Palavra de Deus diz: "Reconhece-o em 
todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas" 
(provérbios 3.6).

E assim o homenzinho viveu feliz pra sempre. 

- Fernando e Sidneia e famil.
- Nair - (Mãe da Liene) 
- Pedro Estêvam 
- Cristina Capareli
- Dulcemi - (irmã da Dulci)

- Rosalina Garcia
- Romildo J. Severino
- Sebastiana Gomes
- Delcio A. Rolin-(famíl. Andrea)                   

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

PEDIDOS DE ORAÇÃO

‘‘Irmãos, orem por nós’’. 1 Ts. 5. 25

POR QUE OFERTAR PARA MISSÕES MUNDIAIS?

 Vale a pena se envolver com o avanço da obra 
no Reino de Deus. Através das suas ofertas, Missões 
Mundiais pode enviar mais missionários e cumprir a 
missão de levar esperança até a volta de Cristo, para 
todos os povos em todas as nações.
 Ainda está na dúvida? Selecionamos oito razões 
para você e sua igreja participarem da campanha de 
Missões Mundiais.
    1. Alvo definido por estudos e análise
 Missões Mundiais estuda e estabelece o alvo da 
campanha com base nas metas anuais e análise das 
previsões para o mercado (principalmente cambial), 
sempre pedindo orientação de Deus para assertividade 
na aplicação de cada centavo.
    2. Sua igreja contribui com o avanço do Reino de Deus
 A oferta da sua igreja para a campanha 
missionária contribui para abertura de novos campos 
missionários e projetos.
    3. Um ano de investimento
 Missões Mundiais recebe a oferta das igrejas de 
janeiro a dezembro, para facilitar a participação das 
igrejas na obra da evangelização.
  4. Você contribui com todo o funcionamento de Mis-
sões Mundiais. (Continuação no próximo boletim)

 Dulci Estevam
 Ministério de Evangelismo e Missões

 Crianças de 2 a 8 anos

Inglês

DEVOCIONAL  2017: Temos só 03 Presentes Diários letra 
grande, em espiral - R$ 15,00 e 06, tamanho médio, em brochura 
- R$ 10,00 e 01 Manancial - R$ 15,00. (Aos domingos, à venda na 
mesa dos diáconos).

AGENDAS  2017: Ainda tem à venda na secretaria da igreja, por 
R$ 25,00. Compre a sua! (Aos domingos, à venda na mesa dos 
diáconos).

68°ANIVERSÁRIO SIB E 30º ANIV. MINISTERIAL-PR. JO-NAS:
No Sábado, às 19h30 e no domingo às 19h00. Convidamos a 
todos os irmãos, seus familiares e amigos para virem comemorar 
conosco!

CHURRASCO DO 68º ANIVERSÁRIO DA SIBCG-MS: No próximo 
domingo, 12/02, das 11h30 às 13h00. Adultos R$ 20,00, Crianças 
de 07 a 11 anos - R$ 15,00. Trazer pratos e talheres. Adquira seu 
convite com  os ir. Andrea, Liene, Souza e outros ou na Secretaria 
da igreja no horário de expediente.

PEQUENOS GRUPOS: Reinício - dia 17/02 - Se ainda não faz 
parte de um, procure a irmã Laudicéa.

12/FEVEREIRO

ADORADOR JÚNIOR:  09 a 11 anos
 A partir de hoje, retire a Ficha na mesa dos Diáconos.

12/FEVEREIRO

Aniversário da Igreja

05/FEVEREIRO

Liene e Danielle

05/FEVEREIRO

06 - SEGUNDA
Cacilda Leite Vazes
Klaus Artur Kurzawa

07 - TERÇA
Andrea Diniz Carvalhal
Maria de Oliveira Benites
Moisés Granzoti
 
09 - QUINTA
Ildegard Herr

10 - SEXTA
Elis Tatiane F. N. Bezerra
Marcos Spina Moreira
Matheus José de S. Prado 
Nélia Giovana dos Santos
Renata F. de Oliveira Alves

11 - SÁBADO
Antonio Gomes 

EVANGELISMO E MISSÕESEVANGELISMO E MISSÕES

ANA LÚCIA

 E 

ALETHÉIA

CLASSE

ÚNICA

LIVRO

DE

TIAGO

 09 - Nicolas Peres Kurzawa 

Ana Lucia/Alethéia

Nanci/karla/ Elis

Bety / Célia

Cláudia / Evanilde

Pr. Junior/ Letícia

Luís Nilton

Eva Mugica

Daniel

Regina / Lucia

Pr. Jonas

Luciane/Bia/Cassiane

07/02/2007 Julio e Danielle                 (10 anos - Estanho)
07/02/1981 Lourival e Aparecida           (36 anos – Cedro)
08/02/1992 Roberto e Maria Telma         (25 anos – Prata)
08/02/2007 Walberg e Gisele              (10 anos – Estanho)
10/02/1979 Pr. José Carlos e Suely   (38 anos – Carvalho)
10/02/2002 Joseph e Carmen                (15 anos – Cristal)
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