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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 ATÉ 05 DE FEVEREIRO DE 2017

12
FEV
2017

Ministério: Pr. Jonas Xavier de Pina 

ADMINISTRAÇÃO

Visitante, seja bem vindo!

24%

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

“68 ANOS FLORESCENDO E FRUTIFICANDO”

“Eu estou ciente de todas as suas obras, o seu amor, 
sua fé, o seu serviço e a sua paciência, e observo o seu 

constante progresso, fazendo mais agora do que no 
princípio”. (Apoc. 2.19)

 Queridos Irmãos!

 Estamos celebrando os 68 anos de existência de 
nossa igreja. Ontem e hoje estamos dedicando a Deus a 
nossa adoração e o nosso louvor, por tamanha 
misericórdia. Na caminhada desses 68 anos, quantas 
coisas pudemos realizar. Quantos desafios pudemos 
vivenciar e a cada um, Deus foi nos contemplando com 
seus cuidados.
 Hoje, podemos contemplar uma árvore frondosa, 
uma igreja madura, um povo que tem aprendido que é 
exatamente nas lutas que somos experimentados por 
Deus. Filhas, netas, bisnetas, etc.. já fazem parte de nossa 
história, marcada pelo trabalho incansável de tantos que 
passaram por nós, bem  como de cada um de nós que hoje 
somos a Segunda Igreja deste tempo. 
 Tenho sempre afirmado que hoje o bastão está 
nas mãos de cada um que está servindo ao Senhor em 
nossa Igreja. Se hoje trabalhamos para conservar o bem 
que cada um no passado pôde ajudar a construir, também 
construímos a igreja do presente e a que ficará para o 
futuro, uma vez que entendemos que todos somos 
passageiros nesta terra, mas a igreja do Senhor Jesus, é 
aquela que tem se perpetuado no passar dos anos.  
 A igreja de hoje não será a mesma de amanhã.  
Mas nós precisamos deixar o nosso legado, representado 
pelo sacrifício de cada um. Foi por isso que escolhi o texto 
acima em destaque, pois entendo que por si só, ele aponta 
para aquilo que o nosso Deus espera de nós para este 
tempo. 

“Eu estou ciente de todas as suas obras, o seu amor, 
sua fé, o seu serviço e a sua paciência, e observo o seu 

constante progresso, fazendo mais agora do que no 
princípio”. (Apoc. 2.19)

 Tenham todos um abençoado dia do Senhor

 Seu amigo e Pastor
 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

19/FEVEREIRO MANHÃ NOITE

- - - - - - - - - - - - - - - -
Ademir

Edmilson
Ilde

Aron

Daniel

Aron
Eduardo / Erinaldo

Beatriz Diniz
 Célia / Carlos / Ademir

Daniel
Daniel

Luiz e Regina

 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

12/FEVEREIRO MANHÃ NOITE

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

Isadora
Lúcia

Aron

Daniel

Aron
Claudio

Giovana
Helen / Erinaldo / Eleno

Daniel
Daniel

Rodrigo e Lucicleia

Daniel



q t y u 
i 

o p s d 
f 
g h 

j k 
l ç z 
v b 

q 
w 

e 
r 

t y u 
i 

o p 

a 
s d 

f 
g h 

j k 
l ç z 

x 
c 

v b 
n 

m 

q 
w 

e 
r 

t y u 
i 

o p 

a 
s d 

f 
g h 

j k 
l ç z 

x 
c 

v b 
n 

m 

q 
w 

e 
r 

t y u 
i 

o p 

a 
s d 

z 
x 
c 

b 
n 

m 

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

A PAZ PERFEITA 

 Houve um reino que ofereceu um grande prêmio 
ao artista que fosse capaz de captar numa pintura a paz 
perfeita. Foram muitos os artistas que tentaram. O rei 
observou e admirou todas as pinturas, mas houve apenas 
duas de que ele realmente gostou.
 A primeira era um lago muito tranquilo, este lago 
era um espelho perfeito onde se refletiam plácidas 
montanhas que o rodeavam. Sobre elas encontrava-se um 
céu muito azul com tênues nuvens brancas. Todos que 
olhavam para essa pintura viam refletida uma paz muito 
grande.
 A segunda pintura tinha também montanhas. Mas 
estas eram esquisitas  e estavam sem  vegetação. Sobre 
elas havia um céu escuro de onde descia um forte 
aguaceiro com raios e trovões. Montanha abaixo parecia 
descer uma turbulenta torrente de água. Isso não se 
revelava nada pacífico.
 Quando se observava atentamente, atrás da 
cascata havia um arbusto crescendo de uma fenda na 
rocha. Nesse arbusto encontrava-se um ninho. E ali, em 
meio ao ruído e à violência da cena, estava um passarinho 
tranquilamente sentado no seu ninho. Essa foi a pintura 
escolhida pelo rei que explicou:
 “Paz não significa estar num lugar sem ruídos, sem 
problemas, sem trabalho árduo ou sem dor. Paz significa 
que, apesar de estar no meio de tudo isso, permanecemos 
calmos em nosso coração. Este é o verdadeiro significado 
da paz, a PAZ PERFEITA”.
 Amiguinho, a paz que Jesus nos oferece é assim. 
É uma paz que está dentro da gente. Não importa o que 
acontece ao nosso redor, permanecemos calmos, certos 
de que Ele está cuidando de nós. 

 Um beijo da tia Laudicéa.

- 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?´
(Continuação)

 Uma parte do valor da oferta cobre manu-
tenção da sede, bem como remuneração dos 
colaboradores internos e outras despesas.
  5. Distribuição justa da oferta para o campo 
missionário.
 Apoiado em relatórios dos coordenadores de 
região, Missões Mundiais reparte o valor da oferta e 
cobre o orçamento dos projetos e ações no campo.
   6. Você impede que falte sustento para os missio-
nários no campo.
 O complemento do sustento dos missionários 
também vem da oferta do Dia Especial.
    7. Principal fonte de receita.
 A oferta do Dia Especial e o Programa de 
Adoção Missionária (PAM) representam as principais 
fontes do orçamento de Missões Mundiais.
    8. Total transparência.
 Missões Mundiais presta relatórios quadri-
mestrais e anuais à Convenção Batista Brasileira com 
todas as ofertas recebidas para o Dia Especial, que são 
publicadas no ano seguinte na revista digital “Gratidão”.
 Quer se envolver?
 Junto com o kit da campanha, seguem os 
boletos para envio da oferta do Dia Especial. Não utilize 
o boleto de outra igreja ou congregação, pois cada 
documento está codificado para identificar apenas a 
igreja ofertante.
 Caso necessite de mais boletos, fale com 
Missões Mundiais pelos telefones 2122-1901/2730-6800 
(cidades com DDD 21) e 0800-709-1900 (demais 
localidades), nos dias úteis, das 8h às 19h (horário de 
Brasília). Entre em contato também através do e-mail 
pam@jmm.org.br.

 Dulci Estevam
 Ministério de Evangelismo e Missões

 Crianças de 2 a 8 anos

Inglês

CHURRASCO DO 68º ANIVERSÁRIO DA SIBCG-MS
Hoje das 11h30 às 13h00. Adultos R$ 20,00, Crianças de 07 a 11 
anos - R$ 15,00. Adquira seu convite com os ir. Andrea, Liene, 
Souza e outros.

DEVOCIONAL  2017
01 Presente Diário letra grande, em espiral - R$ 15,00 e 05, 
tamanho médio, em brochura - R$ 10,00 e 01 Manancial - R$ 
15,00. (Aos domingos, à venda na mesa dos diáconos).

AGENDAS  2017
Compre a sua! R$ 25,00. (Aos domingos, à venda na mesa dos 
diáconos).

CANTINA
Venha saborear um delicioso carreteiro.

EMBAIXADORES E MENSAGEIRAS DO REI
Retorno das suas atividades - Mensageiras às Quartas-feiras, às 
19h30 e Embaixadores, às Quartas-feiras às 19h30 e aos Sá-
bados às 16H00. Para meninos e meninas de 09 a 15 anos. Falar 
com os líderes ir. Henrique e Keila.

PEQUENOS GRUPOS
Reinício - dia 17/02, Sexta-feira, às 19h30 - Se ainda não faz parte 
de um, procure a irmã Laudicéa. JOVENS - Dia 18/02,  Sábado, às 
19h30.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
No próximo Domingo, 19/02.

19/FEVEREIRO

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

19/FEVEREIRO
1 a 2 anos - Mercedes / Ana
2 a 4 anos - Juliene / Beatriz
5 a 8 anos - Henrique / keila

12/FEVEREIRO

Aniversário da Igreja

12/FEVEREIRO

12 - DOMINGO
Jorge Felipe Alves Ajala

14 - TERÇA
Ronaldo Ramão Martins Ajala
 
15 - QUARTA
Carmen Queiti Furtado
Caroline Pereira Finger Gomes
Iracema Rosa Silva

17 - SEXTA
José Carlos Nogueira
Lais Perez Santos 
Raphael Rodrigues Martins

18 - SÁBADO
Dyana Garcia Arruda Vera
Rafaella Alves N. Henriques
Sergio Wilson dos Santos

EVANGELISMO E MISSÕESEVANGELISMO E MISSÕES

Ana Lucia/Alethéia

Elis/ Karla

Henrique

 Evanilde

 Letícia

Souza

Eva Mugica

Daniel

Luis/ Vanessa

Pr. Jonas

Bia / Cassiane

12/02/99     Vágno e Mauricea                        (18 anos-Turquesa) 
13/02/71      Paulo e Dalva                           (46 anos - Alabastro) 
15/02/69     Ivan e Eliete                                (48 anos – Granito)
15/02/75      Paulo e Tomázia              (42 anos – Prata Dourada)

Ana Lucia/Alethéia

Nanci/karla/ Elis

Luciane/Bia/Cassiane

Bety / Célia

Cláudia / Evanilde

Pr. Junior / Letícia

Luís Nilton

Regina / Lucia

Eva Mugica

Pr. Jonas

Daniel
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