25
JUNHO
2017

ESCALAS
EQUIPES PARA A ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS - 11 E 12/07/17


LANCHE-_____________________________________________________

__________________________________________________________________


MONITOR-__________________________________________________

_________________________________________________________________


SALA DE HISTÓRIA-_____________________________________

__________________________________________________________________


SALA DE TRABALHO MANUAL-________________________________

HOJE
Multimídia
Som
Recepção
Recepção Lateral
Diáconos
Transmissão
Filmagem
Vigilância

MANHÃ

NOITE

Aron
Sandro
Ademir Berbet
Jasmine
Lucia
Daniel
Daniel
-----------------------------

Aron
Sandro
Edmilson e Luzanira
Edmilson
Lúcia / Erinaldo / Erinaldo
Daniel
Daniel
Jorge e Jonas Fernandes

MANHÃ

NOITE

Aron
Sandro
Adilton e Valéria
Isadora
Lucia
Daniel
Daniel
-----------------------------

Aron
Sandro
Rodrigo e Lucileia
Giovana
Luzanira / David / Ademir
Daniel
Daniel
Gerson

PRÓXIMO DOMINGO
Multimídia
Som
Recepção
Recepção Lateral
Diáconos
Transmissão
Filmagem
Vigilância

__________________________________________________________________


RECREAÇÃO-_________________________________________________

__________________________________________________________________


RECEITA ATÉ 18 DE JUNHO DE 2017
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.

SEGURANÇA-________________________________________________

__________________________________________________________________


ADMINISTRAÇÃO

100%
58%

SECRETARIA-________________________________________________

__________________________________________________________________
ORÇADO

MINISTÉRIOS
Pastor Titular

REALIZADO

CONTRIBUIÇÕES
Dízimos e Ofertas
Dízimos e Ofertas
Construção
Ação Social

Pr. Jonas Xavier de Pina

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

AGÊNCIA

CONTA

OP

3497-5
1108
1108
1108

4215-3
91-9
2347-9
2347-9

003
013
013

Pastor Auxiliar Pr. Marcos Batista Ferreira da Costa
Música
Educação Cristã

Laudicéa Cordeiro de Pina

Evangelismo e Missões

Administração

SEMPRE NA SIB

Elosande Camondá Pereira

Dulci Estevam
Mauricea Brunet Dias

CONTATOS
Rua 26 de Agosto, 2005, Amambaí
Campo Grande - MS / CEP 79005-030
secretaria@sibcg.org.br
www.sibcg.org.br

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

facebook.com/sibcg

@sibcg

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

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

SEGUNDAS
7h15-8h Reunião de Oração

PR. JONAS
Terças - 9h-11h 14h-17h

TERÇAS

Quintas - 9h-11h

5h30-6h30

Reunião de Oração

14h-17h

MCA

QUARTAS
Culto de Oração

ATENDIMENTO NA SECRETARIA

ATENDIMENTO PASTORAL

PR. MARCOS
Quartas e Sextas - 14h-17h

19h
30 Embaixadores do Rei

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.

Mensageiras do Rei

SEXTAS
19h
30 Pequenos Grupos
SÁBADOS
14h Ensaio do Louvor
16h Ensaio do Coro Integração

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
COM ANTECEDÊNCIA.

Ministério: Pr. Jonas Xavier de Pina

EDITORIAL
UNIÃO FEMININA MISSIONÁRIA BATISTA DO BRASIL
UMA NOVA PROPOSTA PARA ESTE TEMPO
“Celebrarei as benignidades do Senhor, e os louvores do
Senhor, consoante tudo o que o Senhor nos tem concedido”
(Is 63.7).
A UFMBB tem vivenciado um tempo de muitas mudanças. Celebramos o presente e suas novidades, mas também
recordamos e celebramos os feitos do nosso Deus nestes 109
anos, ao longo dos quais nossa missão de viabilizar a educação
cristã missionária de crianças, meninas, adolescentes, jovens e
mulheres vem sendo cumprida.
Para este novo tempo, atenta às mudanças eclesiásticas e da mulher, a UFMBB, sem abrir mão de sua missão, de
seus valores e objetivos, dá início a uma nova proposta, com
mudanças que contribuirão para que, cada vez mais, mulheres
estejam comprometidas com a expansão do Reino de Deus.
Nessa nova proposta, as Organizações Amigos de
Missões e Mensageiras do Rei permanecem com o mesmo
formato e a mesma dinâmica de trabalho. No caso de Jovens
Cristãs em Ação e Mulher Cristã em Ação, as duas Organizações
passaram a formar apenas uma: Mulher Cristã em Missão.
A organização Mulher Cristã em Missão mantém os
mesmos objetivos da MCA, entre eles:
• Ter como meta alcançar todas as mulheres da Igreja.
• Capacitar a mulher para fortalecer a vida espiritual do seu lar.
•Apoiar o educador cristão e/ou pastor na implantação e
fortalecimento das organizações Amigos de Missões e
Mensageiras do Rei.
Para alcançar tais objetivos, a Organização Mulher
Cristã em Missão, permanece com o mesmo conteúdo curricular
de MCA, alcançando, assim, a mulher em sua integralidade. O que
muda?
1. O nome - Mulher Cristã em Missão.
2. A abrangência do público - Jovens passam a pertencer à
Organização Mulher Cristã em Missão.
Além de viabilizar a educação cristã missionária nas
Igrejas locais por meio de suas Organizações, a UFMBB ainda se
dedica ao preparo de vocacionados.
Por isso, celebramos as benignidades do nosso Deus,
que tem nos concedido duas casas de formação de educadores
cristãos e missionários. Destacamos o centenário do Seminário
de Educação Cristã (SEC), que, ao longo desses anos, vem
contribuindo com grande relevância para o preparo de vocacionados.
Durante os 100 anos do SEC, a visão missionária dos
nossos irmãos pioneiros tem sido ampliada: o preparo, que
começou direcionado apenas às moças, hoje, aperfeiçoa homens
e mulheres vocacionados para o cumprimento da Missão. Para
esse mesmo propósito, Deus também tem usado o Centro de
Educação e Missões (CIEM), que prepara vocacionados para
cumprir a missão do Mestre.
Enﬁm, podemos dizer: “Grandes coisas fez Deus por
nós”.
Marli de Fátima Pereira da Silva Gonzalez
Diretora Executiva da UFMBB

EDUCAÇÃO CRISTÃ

JUNTOS PARA CUMPRIR A MISSÃO

O REI E O MENDIGO
Um mendigo estava andando com um prato de arroz na
mão, quando parou ao seu lado o rei daquele lugar. O rei pediu
para o mendigo um pouco do seu arroz. O mendigo então olhou
para o rei e pensou: “ Ele pode ter tudo o que quiser.”
E foi bem mesquinho. Pegou um grão de arroz e deu ao
rei.
O rei, então, fechou a mão do mendigo com o grão de
arroz dentro. Tocou seu cavalo e foi embora.
Quando o mendigo abriu a mão, levou um susto. O grão
de arroz havia-se transformado numa pepita de ouro. Neste
momento, o mendigo olhou para o prato de arroz e saiu correndo
atrás do rei, dizendo:
- Por favor, Majestade, pare! Eu mudei de ideia, tome mais do
meu arroz.
Então o rei disse:
- Não. Você já recebeu tudo aquilo que colocou na vida, de
bom grado e de bom coração. O que se recebe da vida é o que se
coloca nela primeiro, nem mais, nem menos. É lei.
Amiguinho, esta história me faz lembrar as pessoas
que têm pena de contribuir para a igreja ou entregar o dízimo. Só
tarde percebem que poderiam ser abençoados muito mais.
Pena que tais pessoas tentam esconder de Deus, mas
diﬁcilmente conseguem usufruir totalmente do dinheiro que
deixam de entregar. Com Deus não se brinca. Recebemos as
bênçãos na medida em que abrimos nossos corações. É lei.

"E Todos os que criam estavam juntos, e
tinham tudo em comum" Atos 2.44
CAMPANHA DE MISSÕES ESTADUAIS 2017
Em 2016 Deus colocou em nosso coração o tema
de Missões Estaduais: A Missão é Possível.
E Ele nos provou que a missão é possível, mas Ele
ministrou em nosso coração que vamos cumprir a missão se
andarmos juntos.
Vamos cumprir a missão em unidade. Unidade é a
Convenção, com associações, as organizações missionárias, os jovens, os adultos, as crianças, ou seja, JUNTOS
para cumprir a missão!
Temos muitos desaﬁos pela frente, diversos
projetos precisando de ajuda para continuar avançando.
A igreja do Senhor Jesus precisa crescer e
multiplicar o amor aonde passar. Cremos que Juntos vamos
conquistar o Mato Grosso do Sul para Jesus.
Amados, contamos com sua participação. Ore,
interceda, contribua, se envolva, para que juntos possamos
cumprir a missão! Esse é o meu sonho.

26 - SEGUNDA
Dércia Ferreira Gomes
Elisângela A. Rocha Guimarães
Irma Araújo Ferreira

29 - QUINTA
Isadora Ribeiro Brunet Dias
30 - SEXTA
Danielle Cristina Nogueira
Eva Maria Mugica
Pr. Marcos Batista F. da Costa
Santina Pereira Ricardo da Silva
01/07 - SÁBADO
Pr. Diego Romeiro Lopes
Helen de Miranda Granzoti

27 - TERÇA
Daniel Goularte

30/06 - Sexta - Kesser Lucca de Sousa

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

25/06/2001 - Aislan e Caroline
28/06/1991 - Lilson e Eliana

(16 anos - Saﬁra ou Turmalina)
(26 anos – Alexandrita)

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

ir. Dária)

ESCALA DA EBD

“O homem bom tira o bem do depósito de coisas boas
que tem no seu coração. E o homem mau tira o mal do
seu depósito de coisas más. Porque a boca fala do que
o coração está cheio.” Lucas 6.45

25/JUNHO

02/JULHO

Maternal

Alethéia / Larissa

Ana / Alethéia

Pré-Primário

Nanci / Karla / Elis

Nanci / Karla / Elis

CLASSES

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

Escala

Crianças de 2 a 8 anos

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

25 - DOMINGO
Alfredo Schmidtke
Douglas Valdonado dos Santos

- Antonio Carlos/Rosalina - Estêvão-(sobrinho/amiga da Liene)
- O bebê Davi e família
- Antonia - (mãe da Andrea)
- José - (Tio da Liene)
- Winistor - (Pai da Mercedes)
- Alfredo Schmidtke (Pai da

William Salgado
Ex Presidente da CBSM

Um beijo da tia Laudicéa.

CULTO
INFANTIL

ANIVERSÁRIOS

EVANGELISMO E MISSÕES

q i t z g h l ç e ca q i t z g h l ç e ca q i t z g h l ç e ca q i t z
yd u
x n yd u
x n yd u
x n yd u
p b os f j k v r m w p b os f j k v r m w p b os f j k v r m w p b os

25/JUNHO
0 a 2 anos -Ana / Aline / Renata
3 a 4 anos - Giovana / Isadora
5 a 8 anos - Mauricea / Marilete
02/JULHO
0 a 2 anos -Alethéia / Larissa / Gabi
3 a 4 anos - Fabiana / Maria Eduarda (Duda)
5 a 8 anos - Marcia / Wéllington

Luciane/Bia/ Cassiane Luciane/Bia/ Cassiane

Juniores

Celia

Henrique

Adolescentes

Claudia

Evanilde

Jovens

Letícia

Letícia

Daniel

Luiz Nilton

Souza

------------

-----------

Alternativa

Eva Mugica

Glauco

Doutrinas

Pr. Marcos

Pr. Marcos

Escala Interna

Escala Interna

Novos Decididos

Inglês

ATIVIDADES
CANTINA PRÓ-CONSTRUÇÃO NA SIB
Após o culto da noite.
CEIA DO SENHOR
No próximo Domingo, no culto da noite.
ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS EM JULHO!
Dias 11 e 12/07, a partir das 14h00. Seja um voluntário! Preencha o
formulário na pág. 05 deste Boletim, destaque e entregue na mesa dos
Diáconos ou entregue direto à ir. Laudicéa.
EQUIPE VIDA SÓBRIA
Estamos reativando o projeto “Leituras Selecionadas” que visa
promover o hábito da leitura de bons livros e arrecadar recursos para o
IV Congresso Vida Sóbria! Relação de Livros:
1-Nova Bíblia Viva - R$20,00 - * Linguagem simples e fácil.
2-Comentário Bíblico Popular do NT-R$60,00 - *Um comentário
bíblico conciso, mas exaustivo.
3-Adoração no Lar - R$10,00 - *Uma ferramenta extraordinária para
restauração do culto no lar.
4-Super Ocupado - R$15,00 - *Um livro atual, profundo, libertador e
prático.

