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ORÇADO REALIZADO

ATIVIDADES SEMANAIS

DOMINGOS

9h EBD

10h Culto da Manhã

19h Culto da Noite

TERÇAS

Reunião de Oração

MCA (Retorna em Mar/2015)

QUARTAS

Culto de Oração19h
30

SEXTAS

Pgs (Retornam em Fev/2015)

SÁBADOS

Ensaio do Louvor

Ensaio do Coro Integração

ATENDIMENTO NA SECRETARIA

ATENDIMENTO PASTORAL

SEGUNDA A SEXTA

8h-11h 13h-17h

TERÇAS E QUINTAS

9h-11h Pr. Jonas

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 
Secretaria
COM ANTECEDÊNCIA.
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Dízimos e Ofertas
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Ação Social

CONTRIBUIÇÕES BANCO AGÊNCIA
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CONTA OP

Pastor Titular

Pastor Auxiliar

Evangelismo e Missões

Administração

5h30-6h30

14h-17h

19h
30
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16h
30

19
FEV

2017

Reunião de Oração7h15-8h

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

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

@sibcg

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.

  DELIBERAÇÕES  
SIB CG-DELIBERAÇÕES Nº 91 DA DIRETORIA

 Em atendimento ao disposto no 2º. do Art. 19 do 
Estatuto da SIB, a Diretoria Estatutária da Igreja reuniu-se no 
dia 26/01/2017 com 05 membros presentes, nas depen-
dências da SIB, tomando as deliberações abaixo relacio-
nadas, que após 30 dias de sua publicação serão 
homologadas pela Assembleia 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 dos meses de 
Novembro e Dezembro/2016.
2)CORRESPONDÊNCIA CBSM - Registramos correspondência 
recebida da CBSM – Convenção Batista Sul-Mato-Grossense, para 
reunião das Igrejas da Associação Centro - ACIBAMS, que será 
realizada nos dia 17 a 19/03/2017, na Igreja Batista Memorial de 
Campo Grande-MS.
3)ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO - Registramos que foi admitido no 
quadro de funcionários da Igreja, a partir do dia 02/01/2017, o irmão 
Sandro Rogério de Oliveira Brandão, como Auxiliar Administrativo II, 
o qual cum-prirá o prazo de experiência de 90 dias.
4)CANCELAMENTO DE SOLICITAÇÃO PARA USO DO TEMPlO - 
Registramos que foi cancelado pelos noivos Jardel de Carvalho 
Barbosa e Ariana Gomes Farinha, a solicitação para uso do templo, 
que seria no dia 29/07/2017.
5)FÉRIAS PASTORAIS E MINISTRA DE EDUCAÇÃO CRISTÃ - 
Registramos que o Pr. Jonas Xavier de Pina e a Ministra de Educação 
Cristã Laudicea Cordeiro de Pina, estarão em gozo de férias no 
período de 01 à 20/03/2017.
6)TOTAL GERAL DE MEMBROS: Saldo Anterior 455 + 01 (batismo)- 
456.  TOTAL GERAL DE MEMBROS = 456.

Marly N. de Oliveira Niz                  Jonas Xavier de Pina
          1ª Secretária                                      Presidente

Mauricea Brunet Dias

Dulci Estevam

Laudicéa Cordeiro de Pina

Elosande Camondá Pereira

Pr. Marcos Batista Ferreira da Costa

Pr. Jonas Xavier de Pina
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A r o n Aron

Vigilância

Vigilância Eduardo / Erinaldo

Ademir Luiz e Regina

Edmilson Beatriz Diniz
Ilde  Célia / Carlos / Ademir

Daniel Daniel

Daniel Daniel

Aron Aron

Jorge / Jonas Fernandes

Luzanira e Flávia Wéllington e Marcia

Juliene Morais Edmilson

Antonio Carlos  Lúcia / Ana / Moisés

Daniel Daniel

Daniel Daniel

MISSÕES MUNDIAIS

“LEVE ESPERANÇA ATÉ QUE ELE VENHA”

”Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-

os em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo...”

 Não se faz missões sem o poder do Espírito Santo. Uma 

pessoa cheia do Espírito Santo de Deus não pode se conter 

diante de tantas vidas que seguem mortas em seus pecados e 

delitos. Em cada nova fase de expansão, o Espírito se faz 

presente por meio de sinais e prodígios. E o Espírito possibilita a 

intrepidez no anúncio do Evangelho. (Ef 6.19, Tt 3.13).

 A missão é realizada desde que haja obediência às 

ordens de Jesus. Jesus disse: “Vão e façam discípulos em todas 

as nações”. Ele não disse somente para pregar o Evangelho, mas 

desejou que o ser humano fosse impactado pela missão integral.

 Missões se faz com oração “Estarei com vocês todos os 

dias até o fim”, essa é a promessa de Jesus a seus seguidores 

que buscam uma vida de intimidade com o Senhor. A suprema 

estratégia da igreja em missão é a oração pela atuação de Deus 

através do seu ministério.

 Conclusão: Nossa mensagem deve ser a mensagem 

das boas novas que leva esperança, cheia do poder de Deus, de 

um coração obediente, sabedor de que não alegraremos os céus 

sem antes sermos transformados e habilitados através do poder 

de Deus, que cumpre seu propósito de resgatar o homem 

pecador.

 Que privilégio poder ser porta-voz de uma mensagem 

tão poderosa na qual eu e você fomos chamados a obedecer.

 JOÃO LUIZ DUTRA

 Missionário Associado na Argentina
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PEDIDOS DE ORAÇÃO
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Maternal

Pré-Primário

Primário

Juniores

Jovens

Adolescentes

Daniel

Novos Decididos

 Alternativa

Inglês

19/FEV

   ESCALA DA EBD

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

BODAS

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

 Crianças de 2 a 8 anos

CULTO
INFANTIL

‘‘Irmãos, orem por nós’’. 1 Ts. 5. 25

26/FEV

 Escala

CLASSES

COMO ENXERGAMOS O MUNDO

 Um senhor, beirando os 80 anos de idade, descansava no 
banco da praça de uma cidadezinha do interior. De repente chegou um 
homem e falou:
    - Bom dia, senhor. Como vai?
    - Bom dia, meu amigo. Respondeu o idoso.
    - O senhor mora por aqui? Perguntou o motorista.
   - Sim, desde que nasci. Disse o senhor com tom de satisfação. Ao que o 
visitante explicou:
    - É o seguinte: eu e minha família estamos de mudança para cá no final 
deste mês e eu gostaria muito de saber como é o povo daqui. O senhor 
pode me ajudar?
 O idoso, então, perguntou ao homem:
    - Antes eu quero te perguntar uma coisa: como são as pessoas da 
antiga cidade que o senhor vivia?
   - Ah... De onde eu venho, as pessoas são muito boas, um povo 
hospitaleiro, amigo. Todos se dão muito bem. Eu amava aquele povo! Só 
estou saindo de lá porque a empresa que eu trabalho abriu uma filial aqui 
e me colocou como diretor.
 Satisfeito com a resposta, o idoso comentou:
   - O senhor é uma pessoa de sorte! Esta cidade é exatamente como a 
sua. Tenho certeza que sua família vai gostar muito da nossa gente. Meu 
nome é José, muito prazer!
 Aquele homem agradeceu o idoso pela hospitalidade, voltou 
para o seu carro e foi embora.
 Horas mais tarde, outro homem também chegou à praça da 
cidadezinha e fez a mesma pergunta ao idoso.
   - Senhor, boa tarde. Estou pensando em me mudar para cá e gostaria 
de saber como é o povo dessa cidade. O idoso perguntou:
   - E como era o povo da sua cidade, meu amigo? Meio sem entender, 
aquele homem respondeu:
  - Vichi, era um povo muito sem educação. Um bando de gente 
orgulhosa, preconceituosa, arrogante e mesquinha. Só para você ter 
ideia, eu morei mais de 15 anos lá e não fiz um amigo sequer!
 Com uma voz calma, o senhor de cabelos brancos disse ao 
homem:
  - Sinto muito, filho. Infelizmente você vai encontrar exatamente o 
mesmo tipo de pessoa na nossa cidade. As pessoas aqui não são 
amigas de ninguém, são orgulhosas e vivem com uma cara fechada.  
Aconselho-te a procurar outra cidade para morar, pois o povo daqui vai 
te decepcionar muito!
 O pipoqueiro da praça, que assistiu toda a conversa daquele 
senhor com os dois homens, não se conteve e perguntou:
    - Seu José, o senhor me desculpe, mas eu não pude deixar de ouvir as 
conversas que você teve com aqueles dois homens . Como o senhor pô-
de responder a mesma pergunta com duas respostas tão diferentes?
 O Sr. José riu da curiosidade do pipoqueiro, e respondeu:
   - Ah, meu bom amigo... Nós sempre vemos e julgamos o mundo à partir 
da nossa visão, a partir de quem nós somos. Uma pessoa 
preconceituosa, por exemplo, vai enxergar todas as pessoas 
preconceituosas da cidade; uma pessoa briguenta só verá as pessoas 
complicadas do lugar.
    - Como assim, seu José? Não entendi o que o senhor quis dizer. Falou 
o pipoqueiro.
 O idoso, então, explicou: Aquele homem que veio aqui de 
manhã vai enxergar as pessoas boas e amigas de nossa cidade; já o 
segundo, que acabou de ir embora, só enxergará os orgulhosos, 
preconceituosos e arrogantes. Entenda uma coisa, rapaz: o mundo 
depende da visão que temos. O exterior sempre refletirá o que temos 
guardado no nosso interior.
 Jesus disse: "Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus 
olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus 
olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a 
luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são!" 
(Mateus 6.22,23).

LEVE ESPERANÇA ATÉ QUE ELE VENHA

“Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 

ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho 
mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até a 

consumação dos séculos. Amém.” Mateus 28.19,20

 No texto conhecido como a Grande Comissão, vemos a 
clara ordem de Jesus Cristo: fazer discípulos em todas as nações.   
Discipular é atividade de todo cristão, e isso deve ser feito tendo em 
vista o fato de que todas as nações precisam ser alcançadas. No 
processo de discipulado, o Mestre ensina que todas as pessoas 
devem ser alcançadas com a mensagem da salvação.
 A base do discipulado está na afirmação de Jesus de que 
todo poder Lhe foi dado e, por isso, nos comissionou aos povos de 
todo o mundo.
 É na autoridade Dele que vamos às nações e 
proclamamos que é chegada a hora da salvação. Quando fazemos 
isso, temos a companhia do próprio Jesus, que prometeu estar 
conosco até o fim dos tempos. Mas de fato, podemos dizer que é 
Jesus quem vai à nossa frente e nos conduz às nações. Nosso 
papel é seguir seus passos e suas ordens, levando o Evangelho 
todo a todos.
 Está na hora de fazermos um grande esforço para ver a 
Grande Comissão realizada plenamente. Jesus afirmou em Mateus 
24.14 que “este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo 
como testemunho a todas as nações, e então virá o fim”.  
Precisamos fazer nossa parte, pois a volta de Cristo está próxima. 
Pessoas de todas as nações precisam ser alcançadas e disci-
puladas. Cada um de nós precisa fazer sua parte, orando, 
contribuindo, mobilizando e indo. Devemos fazer isso até que Ele 
venha.
 Diante desta reflexão, relembramos às pessoas e às 
igrejas sobre a importância do cumprimento contínuo da missão.     
Nosso privilégio, enquanto cristãos, missionários e agência 
missionária, só terminará quando Cristo voltar.
 Levar Esperança até que Ele venha é um convite e um 
despertar: cumpramos com a missão que o Mestre e Salvador nos 
ordenou.
 Leve Esperança!
 PR. JOÃO MARCOS BARRETO SOARES

Ana Lucia/Alethéia Alethéia / Aline

Elis/ Karla Nanci / Karla

Bia / Cassiane Luciane / Cassiane

Henrique Bety

Evanilde  Claudia

Letícia Pr. José Junior

Souza Souza

Luis/ Vanessa Regina / Lucia

Eva Mugica Eva Mugica

Daniel Daniel

Doutrinas Pr. Jonas Pr. Jonas

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

26/FEVEREIRO
1 a 2 anos - Alethéia / Cristiane

2 a 4 anos - Márcia / Duda
5 a 8 anos - Fabiana / Liene

21/02/98 - Sergio Wilson e Juliana                   (19 anos – Água Marinha)
21/02/74 - David Camargo e Santa Ana                    (43 anos – Azeviche)
25/02/69 - Orivaldo Cardoso e Maria Alle                    (48 anos – Granito)

- 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)                   

19 - DOMINGO
Nina Mª. de F. Mascarenhas

20 - SEGUNDA
Wagner Fontes de Paula 
Walter Diehl

21 - TERÇA
Nilo Vazes
Silvia Regina Vicente

24 - SEXTA
André Luis Vieira da Silva
Erizontina Antunes Bakargy

25 - SÁBADO
Ana C. Roccon dos Santos
Kelli Fernandes
Solange Pereira A. de Lima

MISSÕES MUNDIAIS: Abertura da Campanha para Missões Mundiais, 
hoje no culto da noite.

CANTINA PRÓ-CORO INFANTO-JUVENIL SIBEMOL: Após o culto da 
noite.

ADORADOR JÚNIOR: Atenção crianças de 09 a 11 anos, retire a Ficha na 
mesa dos Diáconos.

EMBAIXADORES E MENSAGEIRAS DO REI NA SIB: Em ativi-dades - Para 
meninos e meninas de 09 a 15 anos. 
-Mensageiras:  Às Quartas-feiras, às 19h30.
-Embaixadores: Ás Quartas-feiras às 19h30 e Sábados às 16H00.  
Falar com os líderes irs. Henrique e Keila. Não percam!

MINISTÉRIO INFANTIL:  Convocamos os professores para o 
Treinamento, dia 21/02, Terça-feira, às 19h30, aqui na SIB. 

DEVOCIONAL 2017: 01 Presente Diário, letra grande, em espiral - 
R$15,00, 03, tamanho médio, em brochura-R$10,00 e 01 Manan-cial-
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).
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