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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 DEZEMBRO DE 2016

08
JAN
2017

Ministério: Pr. Jonas Xavier de Pina 

ADMINISTRAÇÃO

Visitante, seja bem vindo!

114%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

“LEI DO RETORNO”

 Queridos irmãos!

 Não existe qualquer novidade para nenhum de 
nós, tratarmos durante alguns domingos a respeito de 
assuntos que nos façam reportar ao início de um novo 
ano, isto considerando os desafios que temos de 
enfrentar. Sabemos que eles não serão poucos, nem 
pequenos. 
 Ouvimos de muitos amigos frases de enco-
rajamento, que nos fizeram unir forças para a 
continuidade de nossa caminhada. Ouvimos em muitas 
mensagens, frases de efeito, quando estas afirmavam ser 
desejo do coração desses amigos, que fôssemos felizes e 
férteis em termos de bens neste novo ano. Talvez para 
muitos, esses votos somente possam ser levados a efeito, 
se fecharmos nossas mãos, se guardarmos nossos bens, 
se guardarmos, evitando qualquer tipo de desperdício. 
 No entanto, a Bíblia nos leva por um caminho um 
tanto diferente, pois afirma o seguinte: “Quem reparte 
generosamente seus bens com outras pessoas se tornará 
cada vez mais rico, quem procura segurar mais dinheiro 
do que necessita acabará perdendo tudo”. 
 “Sim, a pessoa generosa terá sempre mais e mais, 
ela receberá de volta todo o bem que fez aos outros"(Pv. 
11:24,25, A Bíblia Viva). "Seja generoso porque o que você 
der a outros acabará voltando para você. Divida o que 
você tem com muitas pessoas porque no futuro talvez 
você também precise de ajuda... Não pare nunca de 
plantar suas sementes porque você não sabe qual delas 
vai crescer - talvez todas cresçam"(Ec.11:1,6, A Bíblia Viva). 
 Deus promete a quem dá com generosidade, 
receber de volta mais do que aquilo que deu. Ele abençoa 
os bondosos e generosos que dão dos seus recursos, ou 
dão de si mesmos. O Novo testamento ensina que somos 
mordomos dos dons de Deus e que devemos usá-los em 
prol da sua causa e visando o bem dos necessitados.
 Se queremos ser abençoados nesta nossa nova 
jornada de vida, vamos abrir nosso coração para 
abençoar. 
Tenham todos um abençoado dia do Senhor.

 Pr. 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

15/JANEIRO MANHÃ NOITE

- - - - - - - - - - - - - - - -
Jonas e Érika

Jasmine
Ana Lucia

Aron

Daniel

Aron

Eduardo / Erinaldo

Horácio
Andrea / David / Ademir

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

Multimídia
Vigilância
Recepção

Recepção Lateral
Diáconos

Transmissão
Filmagem

08/JANEIRO MANHÃ NOITE

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

Juliene Morais
Helen
Daniel

Aron Aron

 Vágno / Claudio

Beatriz Morais
Lucia / Erinaldo / Edmilson

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

 Durante este mês de janeiro, estarei relembrando 
os cantinhos de janeiro de 2009. Para quem não estava 
aqui, será novidade; para os que estavam, é sempre bom 
relembrar.

O SAPO COM MEDO D´ÁGUA

 Um dia, um homem pegou um sapo e levou para 
casa para os filhos brincarem. Os meninos judiaram do 
coitado durante muito tempo e quando enjoaram, resol-
veram matá-lo.  Como haviam de fazer?
    - Vamos jogar o sapo nos espinhos!
    - Espinho não fura meu couro – dizia o sapo.
    - Vamos queimar o sapo!
    - Eu no fogo estou em casa.
    - Vamos sacudir ele nas pedras!
    - Pedra não mata sapo.
    - Vamos furar de faca!
    - Faca não atravessa!
    - Vamos botar o sapo dentro da lagoa!
 Aí o sapo começou a pedir com voz de choro:
    - Me bote no fogo! Me bote no fogo! Na água eu me afo-
      go!
 Os meninos pegaram o sapo por uma perna e 
zuniram lá no meio da lagoa.
 O sapo mergulhou bem fundo, depois subiu, 
gritando satisfeito:
    - Eu sou bicho d'água!  Eu sou bicho d'água!

 Amiguinho, somos filhos de Deus e como tais, 
nosso lugar é onde estão os outros membros da nossa 
família cristã. Quando nos deixamos apanhar por segui-
dores de Satanás, ficamos como aquele sapo, servindo 
de brinquedo e sofrendo nas mãos deles. É preciso 
aprender a se defender e descobrir a maneira certa e a 
hora certa de livrar-se das armadilhas do diabo. Criança 
também é tentada pelo diabo. 
 Ore sempre e peça a Deus para livrá-lo do mal. 
Mas lembre-se, Deus livra, mas você precisa estar atento 
para não ser bobo e deixar o mal vencer.

 Um beijo da Tia Laudicéa.

- Kaique Zanatta e família.
- Nair - (Mãe da Liene - saúde)
- Pedro Estêvam - (saúde)
- Romildo J. Severino- (saúde)

- Sebastiana Gomes (saúde)
- Delcio Arteman Rolin-(saúde)-
                      (familiar da Andrea)
- José Zanábria/fam. - (P.Dyana)

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

PEDIDOS DE ORAÇÃO

‘‘Irmãos, orem por nós’’. 1 Ts. 5. 25

INICIANDO 2017
(Adaptado)

 Muitos dizem: Todos os caminhos levam a Deus, 
desde que sejamos sinceros na nossa busca. Jesus 
responde: “Eu sou o caminho, a verdade, e a vida; 
ninguém vem ao Pai senão por mim” (João 14.6).
 Outros afirmam: Não há verdade absoluta.  
Todos possuem uma parcela da verdade. 
 Não existem meias verdades! "Seja porém, o 
vosso sim, sim,  e o vosso não, não.  (Mateus 5.37a).
 Jesus responde: “Se vós permanecerdes na 
minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos; e 
conhecereis a verdade e a verdade vos libertará” (João 
8.31-32).
 Quantas vezes, no ano que passou você 
compartilhou essa verdade com alguém? 
 Quantos RD (Relacionamento Discipulador), 
você tem?
 Está investindo a sua vida na vida de quantas 
pessoas?
 Está ensinado a Bíblia a alguém de maneira 
sistemática? Qual o dia da semana?
 Se dependesse só de você como seria a vida da 
sua igreja? Teria batismos? Dízimos? Visitantes? Ini-
ciaria novos PGMs? (Pequeno Grupo Multiplicador) 
Plantaria novas igrejas?
 Pense nisso! Vamos agir! Vamos avançar!
 Todos!!!

 Dulci Estevam
 Ministério de  Evangelismo e Missões

 Crianças de 2 a 8 anos

09/01/1999 Daniel e Liene                 (18 anos – Turquesa)
09/01/1999 Jorge e Karla                   (18 anos – Turquesa)
10/01/1981 Pr. Jonas e Laudicéa           (36 anos – Cedro)

Inglês

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
Durante o mês de Janeiro, Escolão de 9h às 10h30, com 2 classes: 
Adolescentes, Jovens e Adultos no templo e o Departamento 
Infantil e Juniores, no salão social.

CEIA DO SENHOR
Hoje, no culto da noite.

DEVOCIONAL  2017
Estão acabando! Adquire o seu na secretaria da igreja - O Pre-
sente Diário letra grande, em espiral - R$ 15,00; Tamanho médio - 
R$ 10,00 e Manancial - R$ 15,00. 

AGENDAS  2017
Ainda tem à venda na secretaria da igreja, por R$ 25,00. Compre 
a sua!

VIAGEM MISSIONÁRIA PANTAVIDA 2017
A campanha de donativos já começou! Estamos recebendo aqui 
na SIB até o dia 15/01: Alimentos não perecíveis, Brinquedos, 
Calçados, Materiais Escolares, Produtos de higiene pessoal e 
Roupas. 

15/JANEIRO

ADORADOR JÚNIOR:  09 a 11 anos 
Retornará em Fevereiro/2017

15/JANEIRO
Lucicléa e Rodrigo

08/JANEIRO

Andréa e Beatriz

08/JANEIRO

08- DOMINGO
Valéria Silva de Oliveira

10 - TERÇA
Julio Cosmo Barbosa de Oliveira 
Nelson Chahuan Tobji

12 - QUINTA
Suzirlei Campos de Oliveira

14 - SÁBADO
Claudia Sabrina P. Lopes
Larissa A. Rosa Silva
Thais Goetz

EVANGELISMO E MISSÕESEVANGELISMO E MISSÕES

LIENE

 E

JULIENE

CLASSE

ÚNICA

LIVRO

DE

TIAGO

12 - Quinta – Davi Ramos de Jesus
 14 - Sábado - Isabela Ribeiro B. Dias

NANCI

 E

CÉLIA

CLASSE

ÚNICA

LIVRO

DE

TIAGO
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