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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

21
MAIO
2017

Reunião de Oração7h15-8hRua 26 de Agosto, 2005, Amambaí
Campo Grande - MS / CEP 79005-030

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

@sibcg

 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:____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Mauricea Brunet Dias

Dulci Estevam

Laudicéa Cordeiro de Pina

Elosande Camondá Pereira

Pr. Marcos Batista Ferreira da Costa

Pr. Jonas Xavier de Pina

Banco do Brasil
Caixa Econômica Federal
Caixa Econômica Federal

Caixa Econômica Federal

3497-5
1108
1108

1108

4215-3

91-9
2347-9

003
013
0132347-9 

Vigilância

Aron Aron

Jorge / Jonas Fernandes

Ademir Berbet Edmilson e Luzanira

Eleno Helen / Edmilson / Moisés

Daniel

Daniel Daniel

30 DIAS DE ORAÇÃO PELAS FAMÍLIAS!

“Então se o meu povo se humilhar e orar, e Me procurar, e se 
arrepender e mudar sua maneira errada de viver, Eu ouvirei do céu 

as orações do povo, perdoarei os seus pecados,
e curarei a terra deles.” (II Cron. 7.14)  

 Queridos Irmãos!

 Espero que todos estejamos engajados no grande desafio 
de orarmos por nossas famílias e por todas as famílias de nossa 
pátria. Fomos desafiados pela Junta de Missões Nacionais, para 
unirmos forças junto com os demais irmãos membros de cada 
Igreja Batista do Brasil, para buscarmos em Deus as respostas que 
nossas famílias tanto precisam para continuarem firmes na 
caminhada. 
 Nunca vimos tantos buscando destruir a família. Mas nós 
precisamos lutar com todas as nossas forças, no sentido de ajudar 
aos que estejam atravessando por tribulações, a vencerem suas 
lutas.
 Queridos, embora caminhando como família cristã em 
meio  à sociedade Pós-moderna, estamos sendo vez por outra 
tentados a achar que os conceitos modernos não são tão ruins 
quanto imaginamos que o sejam. Aí, descobrimos que por mais que 
possam ser agradáveis aos olhos e ao coração de muitos, se 
estiverem contrariando os preceitos divinos para a família, temos de 
nos afastar, para não sermos atingidos. 
 Quando olhamos para o texto acima, podemos descobrir 
algumas coisas das quais não podemos abrir mão.  Deus quer que 
nos humilhemos perante Ele, quer que oremos, pois na oração, 
encontraremos as resposta das quais tanto precisamos para 
vivermos felizes e em paz com o próprio Deus e com todos os 
demais.
 Juntos, podemos fazer a grande diferença. Basta 
buscarmos a face do nosso Deus. Basta que a Ele confiemos todos 
os problemas que possamos estar enfrentando. Basta também que 
esperemos por sua vontade e resposta, pois esta será sempre boa 
agradável e perfeita.

 Tenham todos um abençoado dia do Senhor.

 Pr. Jonas Xavier de Pina   

52%

Daniel

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

Terças  -  9h-11h
PR. JONAS

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

Embaixadores do Rei
Mensageiras do Rei      

Sandro Sandro

TERÇAS

Multimídia
Som

Recepção
Recepção Lateral

Diáconos
Transmissão

Filmagem

HOJE MANHÃ NOITE

Vigilância

Aron Aron

Vágno / Geison

Flavia e Juliene Wéllington e Marcia

Aline Beatriz Diniz

Luzanira Carlos / Andrea / Ineu

Daniel

Daniel Daniel

Daniel

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

Sandro Sandro

Beatriz Morais

Edmilson e Luzanira

Jasmine

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.



ATIVIDADES

PEDIDOS DE ORAÇÃO

ANIVERSÁRIOSEDUCAÇÃO CRISTÃ
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Maternal

Pré-Primário

Primário

Juniores

Jovens

Adolescentes

Daniel

Novos Decididos

 Alternativa

Inglês

21/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

28/MAIO

 Escala

CLASSES

O REI E A PORTA

(publicado em 28/7/2013)

 Um rei queria dar um cargo de muita importância a 

alguém do reino. Para escolher quem estava  apto para o cargo, 

ele convidou todos os homens poderosos e sábios e levou-os a 

uma enorme porta como nunca tinham visto.

    - Tenho um problema  a resolver  e quero saber quem pode me 

ajudar. Aqui está a maior e mais pesada porta desse reino. Qual 

de vocês pode abri-la?

 Uns olharam, examinaram e nem chegaram perto. 

Saíram desistindo. Outros balançaram a cabeça e concordaram 

que era um problema muito difícil de ser resolvido.

 Um vizir olhou, encostou os dedos, tentou move-la e 

finalmente, puxou-a com força. E a porta se abriu. Ela esteve 

todo o tempo apenas encostada e a única coisa que precisava 

para abri-la era disposição e coragem.

 O rei elogiou o vizir e deu-lhe o cargo de confiança.

 Amiguinho, não podemos confiar apenas naquilo que 

vemos ou ouvimos. Precisamos experimentar  fazer  algo para 

vermos que somos capazes. Não se importe com o que outros 

acham ou dizem. Procure agir da maneira certa, com confiança 

de que será vencedor. 

 Deus nos ajuda, mas precisamos fazer a nossa parte. A 

iniciativa é nossa.

 Um beijo da tia Laudicéa

COMO DEUS ME ENSINOU A CONTRIBUIR PARA MISSÕES
(Continuação)

 "Contribua conforme sua renda, para que Deus não 
torne sua renda conforme sua contribuição" - Peter Marshall.
 Iniciei o pastorado de uma igreja durante a sua 
convenção missionária anual. Nunca estivera presente em 
uma só convenção missionária em toda a minha vida.   
Entregaram um envelope no qual li: "Vivendo sob a 
dependência de Deus, eu me esforçarei em contribuir para a 
obra missionária da igreja com $......cada mês, durante um 
ano".
 A princípio comecei a orar, dizendo:
  - Senhor, não posso fazer nada. O Senhor sabe que não 
tenho nada. Não tenho um centavo no bolso. Tenho esposa e 
filho para manter. Estamos tentando comprar nossa casa, e 
os preços estão astronômicos. Portanto, o pouco que ganho 
só dá para eu e minha família sobreviver.
  - Sei disso - respondeu o Senhor. - Sei que você não tem 
nada no bolso nem no banco.
  - Então - eu insisti - está tudo resolvido. Não tenho nada 
para dar.
 Foi nesse momento que o Senhor falou comigo, e de 
uma maneira que jamais esquecerei: 
   - Não estou pedindo o que você tem - disse.
  - Se o Senhor não está pedindo o que tenho, então o que o 
Senhor está pedindo? - retruquei. 
  - Estou lhe pedindo uma Oferta de Fé. Você crê que posso 
suprir o valor?

   - Oh, Senhor! - exclamei. Isso é diferente. Creio que o Senhor 

pode suprir tudo.

 Oswald Smith em - O Clamor do Mundo

 Alethéia / Marcia Ana / Daniella

Nanci / Karla / Elis Nanci / Karla / Elis

Luciane/Bia/ Cassiane Luciane/Bia/ Cassiane

Henrique Bety

   Evanilde

Letícia Pr. José Jr. / Letícia

  Luiz Nilton Souza

Regina / Luiz Regina / Luiz

Eva Mugica Eva Mugica

Escala Interna Escala Interna

Doutrinas Pr. Marcos Pr. Marcos

21/MAIO
0 a 2 anos - Ana / Rebeca / Daniella

3 e 4 anos - Danielle N. / Isadora
5 a 8 anos - Andrea / Henrique

28/MAIO

CULTO DA FAMÍLIA

- Fernando e Sidneia
- Pedro Estêvam
- Antonio Carlos/Rosalina
- Os bebês Davi e Renan
- José - (Tio da Liene)

- Alfredo Schmidtke(Pai da ir. Dária)
- Estêvão-(sobrinho/amiga da Liene)
- Eunice de Oliveira

- Oscar Duailibi

Registramos do dia 19 - SEXTA:
Thaynara Santos B. de Oliveira

 21 - DOMINGO
Jadilvam Francisco C. da Silva
Marinês da Silva Alves Ajala

23 - TERÇA
Marcos dos Santos Silva 
Pedro Augusto A. Estevam

24 - QUARTA
Fátima Regina Nadalin da Silva

25 - QUINTA
Gerson Alexandre R. da Silva
Marcelina das D. Nantes Freitas

26 - SEXTA
Joice Lopes dos Santos

27 - SÁBADO
Leonardo Martins Hill
Vanizirzo Oliveira Freitas 

CANTINA PRÓ-CASADOS PARA SEMPRE
 Após o culto da noite.

JORNADA DE ORAÇÃO PELAS FAMÍLIAS
Quarta-feira, às 19h30 aqui na SIB. 

HOJE DELICIOSA LASANHA - PARA LEVAR - R$20,00
Retire a sua, a partir das 11h30 até 12h30 na cantina da SIB.
   
CASAMENTO COLETIVO 
Convidamos a Igreja para o casamento coletivo dia 26/05, Sexta-
feira, às 19h30, aqui na SIB. 

ENCONTRO DE FAMÍLIAS DA SIB
Dia 27/05, Sábado às 15h00, aqui na igreja. Venha participar com sua 
família! Trazer um prato, refrigerante ou suco.

CULTO DA FAMÍLIA
No próximo Domingo,  28/05, no culto da noite, 19h00.

ENCONTRO DA MELHOR IDADE
Próxima reunião dia 02 de Junho/17, sexta-feira, às 14h00 na SIB. 
Todos a partir de 60 anos são convidados para as reuniões duas 
vezes ao mês.

Claudia

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

Domingo - 21/05 - Samara Tessari Pires  
Terça - 23/05 - Thayla Monteiro Lima

                                       -  Maria Eduarda Lima Queiroz

EVANGELISMO E MISSÕES

BODAS

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

25/05/1996 Glauco e Nancy                        (21 anos – Zircão)
27/05/1977 Roland e Annerose                      (40 anos – Rubi)
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