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ORÇADO REALIZADO

ATIVIDADES SEMANAIS

DOMINGOS

9h EBD

10h Culto da Manhã

19h Culto da Noite

SEGUNDAS

Reunião de Oração

MCA 

QUARTAS
Culto de Oração

19h
30

SEXTAS

Pequenos Grupos 

SÁBADOS

Ensaio do Louvor

Ensaio do Coro Integração

ATENDIMENTO NA SECRETARIA

ATENDIMENTO PASTORAL

SEGUNDA A SEXTA

8h-11h 13h-17h

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.

Multimídia
Som

Recepção
Recepção Lateral

Diáconos
Transmissão

Filmagem

PRÓXIMO DOMINGO MANHÃ NOITE

Dízimos e Ofertas

Construção
Ação Social

CONTRIBUIÇÕES BANCO AGÊNCIA

Dízimos e Ofertas

CONTA OP

Pastor Titular

Pastor Auxiliar

Evangelismo e Missões

Administração

5h30-6h30

14h-17h

19h
30

CONTATOS

16h
30

07
MAIO
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.

 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...
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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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Vigilância

Aron Aron

Eduardo / Claudio

João e Silvia Julio e Santina

Isadora Giovana

Lúcia Célia / Antonio / David

Daniel

Daniel Daniel

MAIO, MÊS DA FAMÍLIA

“Mas se vocês não estão querendo obedecer ao Senhor, 

escolham hoje a quem querem dar obediência. Será que vão 

querer servir aos deuses falsos dos seus pais do leste do 

Eufrates? Ou aos deuses falsos dos amorreus destas terras? 

Quanto a mim, escutem! 

"Eu e a minha casa serviremos ao Senhor”. (Josué 24:15)

 Queridos Irmãos!

 Neste mês de maio, estaremos investindo nossa 

atenção a temas que possam nos levar a refletir sobre FAMÍLIA. 

 Nunca, em tempo algum, esta célula, chamada mãe da 

sociedade, foi tão agredida, tão aviltada como nestes últimos 

anos. Nunca foi tão desprezada quanto pela sociedade Pós Mo-

derna. 

 Ao criar a família, Deus a idealizou como sendo algo 

muito especial, a criou como a instituição cujo objetivo principal, 

seria perpetuar a existência humana na terra. Por isso, Deus criou 

a família, a partir da união entre um homem e uma mulher. A partir 

destes, todas as gerações foram sendo geradas. 

 Deus sempre esperou que a partir de cada família, as 

pessoas O servissem. Como família cristã, vivendo os dias atuais, 

estamos sofrendo as mais variadas pressões. Pressões estas, 

próprias do contexto sócio cultural no qual estamos inseridos e 

que tem levado muitas, até mesmo, algumas que como as nossas 

deveriam lutar para não permitir que esta estrutura desmo-

ronasse, acabaram por sucumbir, frente aos apelos imorais da 

sociedade.

 O apelo apresentado por Josué nas palavras conclu-

sivas de seu livro, precisa servir de alerta para nossas famílias nos 

dias de hoje: “...Quanto a mim, escutem! "Eu e a minha casa 

serviremos ao Senhor”.

 Tenham todos um abençoado dia do Senhor.

 

 Pr. Jonas Xavier de Pina
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Daniel

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

Terças  -  9h-11h
PR. JONAS

14h-17h
Quintas - 9h-11h

Embaixadores do Rei
Mensageiras do Rei      

Sandro Sandro

TERÇAS

Multimídia
Som
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HOJE MANHÃ NOITE

Vigilância

Aron Aron

Gerson

Jonas e Érika Rodrigo e Lucicleia

Jasmine Beatriz Morais

Helen Ilde / Eleno / Erinaldo

Daniel

Daniel Daniel

Daniel

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

Sandro Sandro



ATIVIDADES

PEDIDOS DE ORAÇÃO

ANIVERSÁRIOSEVANGELISMO E MISSÕESEDUCAÇÃO CRISTÃ
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Maternal

Pré-Primário

Primário

Juniores

Jovens

Adolescentes

Daniel

Novos Decididos

 Alternativa

Inglês

07/MAIO

   ESCALA DA EBD

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

 Crianças de 2 a 8 anos

CULTO
INFANTIL

‘‘Irmãos, orem por nós’’. 1 Ts. 5. 25

14/MAIO

 Escala

CLASSES

OS TRÊS FILHOS
(publicado em 30/6/2013)

 
 Havia um homem que tinha três filhos. Ele era muito 
duro e inflexível na educação e na forma de tratar os filhos e os 
seus empregados.
 Como queria que os filhos tivessem uma boa educação, 
mandou os três para estudarem e se formarem fora do país. 
 Conforme iam se formando, eles voltavam e come-
çavam a trabalhar com o pai nos negócios da família. Os dois 
filhos mais velhos eram parecidos com o pai e agiam da mesma 
forma que ele. Eram grosseiros e não respeitavam os seus 
empregados.
 Quando chegou o filho mais novo, logo perceberam que 
ele era diferente. Tratava a todos com educação e respeito e os 
empregados gostavam dele.
 Seu pai e irmãos o chamaram e perguntaram por que 
ele agia de forma diferente. Então ele respondeu: - Pai, eu 
aprendi com minha mãe a ser generoso e paciente. 
 Aprendi com a vida também que enquanto você me 
dava uma piscina, os empregados tinham  rios e cachoeiras; 
enquanto eu tinha um quintal bonito, eles tinham uma campina e 
uma mata. Eles sempre foram mais ricos do que eu. Eles não tem 
o poder, mas tem um grande tesouro.
 A partir daquela conversa, o pai passou a observar que 
seu filho era muito querido, não por ser filho do dono, mas por ser 
amigo, compreensivo e paciente. Ele então mudou seu 
comportamento e sua família e todas as pessoas que o 
rodeavam passaram a ser mais felizes.

 Amiguinho, muitas vezes procuramos longe o que está 
bem perto de nós. Aquele homem achava que estudando em 
outros lugares, seus  filhos seriam melhores, quando o que mais 
os influenciava era o comportamento dele e de sua esposa 
dentro de casa. Procure sempre assimilar as coisas boas que 
são praticadas dentro de sua casa.

 Um beijo da tia Laudicéa.

"OFERTA DE PROMESSA DE FÉ"

 

 Gostaria de fazer uso deste expediente para dividir 

com os irmãos o que tenho aprendido acerca da temática 

"fidelidade", começando com o que relata Oswald Smith 

sobre o título desse texto:

 "O apóstolo Paulo sempre levava a igreja a 

prometer ofertar certa quantia anual e, então, lhe dava o 

prazo de um ano para que a cumprisse. 

 Ao aproximar-se o fim do prazo, o apóstolo enviava 

Tito ou algum outro companheiro de ministério, para lembrar 

à congregação da promessa feita, e para que ele não ficasse 

envergonhado quando chegasse pessoalmente. 

 No fim do ano, Paulo chegava e recolhia a 

importância prometida. 

 Portanto, a Oferta de Promessa de Fé é um método 

bíblico. 

 Era o método que Paulo usava, e Deus abençoa.  

(Veja 2Coríntios 8 e 9.)"       Continua...

                 Min.Missões e Evang. Sibcg

                 Dulci Estevam

 Ana / Alethéia Ana / Renata

Nanci / Karla / Elis Nanci / Karla / Elis

Luciane/Bia/ Cassiane Luciane/Bia/ Cassiane

 Henrique Bety

   Evanilde

Letícia Letícia

 Luiz Nilton Souza

Regina / Luiz Regina / Luiz

Eva Mugica Eva Mugica

Escala Interna Escala Interna

Doutrinas Pr. Marcos Pr. Marcos

07/MAIO
0 a 2 anos - Aline / Rebeca / Larissa P.

3 e 4 anos - Cristiane / Ludmila
5 a 8 anos - Henrique / Keila

14/MAIO
0 a 2 anos - Alethéia / Renata / Larissa

3 e 4 anos - Beatriz D. / Juliene
5 a 8 anos - Nanci / Giovana

- Fernando, Sidneia e familia
- Pedro Estêvam
- Délcio A. Rolin-(famíl. Andrea)

- Os bebês Davi e Renan

- Estêvão(sobrinho/amiga da Liene)
- João Batista

- Santina P. Ricardo da Silva

- Eunice

07 - DOMINGO
Érika Cristina A. Gondim Braus
Roberto Peres de Souza

08 - SEGUNDA
Elimar Cristina A. Lima Tolentino
Marcos Roberto Duailibi
Moises Souza da Silva
Sebastiana Silva Gomes

09 - TERÇA
Arthur Ângelo Leme R. da Silva
Cassiane Depiné de Oliveira
Ivete Rodovalho M. Duailibi

10 - QUARTA
Taynara Abadie dos Santos
 
11 - QUINTA
Vera A. França Caetano

12 - SEXTA
André M. Monteiro Barros

13 - SÁBADO
Ineu da Silva Oliveira
Neuseli Marques Parahyba

CANTINA PRÓ-VIDA SÓBRIA - Delicioso sobá - (bovino e suino), hoje 
após o culto da noite - R$ 10,00.

AULAS DE MUSICALIZAÇÃO COM FLAUTA DOCE - Informamos que as 
inscrições estão encerradas.

JORNADA DE ORAÇÃO PELAS FAMÍLIAS - Convocamos todas as 
famílias da SIB para a Jornada de Oração, às Quartas-feiras,  durante o 
mês de Maio/2017.

CASAMENTO COLETIVO - O pastor Jonas convoca a todos casais 
interessados para a reunião na próxima terça-feira, 09/05, às 19h30, 
aqui na SIB; reunião necessária para a realização do casamento em 
26/05, Sexta-feira às 19h30.

VIGÍLIA DOS JOVENS - Dia 12/05,  sexta-feira das 22h00 às 00h00, 
aqui na SIB.

UFM DA ACIBAMS - Convida as irmãs para o Encontro de Liderança, dia 
13/05, Sábado aqui na SIB.

DELICIOSA LASANHA - PARA LEVAR - R$20,00-(Bolonhesa ou frango), 
GRANDE, acompanhada de arroz. DATA: 21 de maio (domingo). Retirar 
sua lasanha na cantina da igreja a partir das 11h30 até 12h30. Escolha 
seu sabor no ato da aquisição do convite. Adquira seu convite com a 
equipe do Vida Sóbria.

Claudia

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

07/05 - Luiza Helena Silva Ramos de Oliveira

BODAS

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

10/05/2014 - Leonardo e Francelli            (03 anos – Trigo ou Couro) 
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