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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 
S e c r e t a r i a
C O M  A N T E C E D Ê N C I A .

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

28
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
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Caixa Econômica Federal
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2347-9
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Vigilância

Aron Aron

Gerson

Antonio e Rosalina

Lúcia Luzanira / David / Ademir

Daniel

Daniel Daniel

“FRUTIFICANDO EM FAMÍLIA“ 

“Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e eu nele, 
esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer. 

(João 15:5)

 Queridos irmãos!

 

 Alguns pensamentos permearam minha mente nestes 
últimos dias e me levaram a escrever as palavras pastorais deste 
mês de maio, bem como, as mensagens que compartilhamos 
juntos aos domingos, nos cultos à noite. 
 O texto que escolhemos e o expusemos acima, nos dá 
conta de uma grande orientação deixada por Jesus para todos 
nós:“ ... quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto...“.
 O relacionamento de intimidade que pudermos realizar 
com Cristo e sua obra dentro do ambiente de nossas famílias, fará 
de nós homens e mulheres que naturalmente, produzirão frutos.  
Sabe por quê? Porque nós receberemos a capacitação 
necessária daquele que nos convidou para sermos seus 
seguidores. 
 Não é difícil alcançarmos nossos familiares para Jesus.   
O problema é que nos esquecemos muitas vezes que as pessoas 
que estão à nossa volta, independente de serem ou não familiares 
nossos, precisarão ver Cristo através de nossas atitudes, de 
nossa maneira de agir, da forma como nos relacionamos uns com 
os outros. 
 Há muitos que estão próximos de nós e que estão 
esperando às vezes apenas um leve incentivo. Este leve incentivo 
pode estar representado por nossas ações enquanto crentes, 
enquanto servos que queiram se dispor para o serviço. 
 O que temos feito para que as pessoas que estão 
vivendo à nossa volta, dentro de nossas casas, no aconchego dos 
nossos lares, possam ver Jesus através de nossos atos, através 
de nossas vidas? 
  Este é o tempo que o Senhor está nos dando. Não 
desperdicemos as oportunidades, pois elas podem passar. 
 Tenham todos, um abençoado dia do Senhor.

 Seu Pastor
 Pr. Jonas Xavier de Pina

67%

Daniel

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

Terças  -  9h-11h
PR. JONAS

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

Sandro Sandro

TERÇAS

Isadora

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.

Multimídia
Som

Recepção
Recepção Lateral

Diáconos
Transmissão

Filmagem

HOJE MANHÃ NOITE

Vigilância

Aron Aron

Jorge / Jonas Fernandes

Ademir Berbet Edmilson e Luzanira

Eleno Helen / Edmilson / Moisés

Daniel

Daniel Daniel

Daniel

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

Sandro Sandro

Beatriz Morais

Edmilson e Luzanira

Jasmine

Giovana

Rodrigo e Lucicleia

Embaixadores do Rei

Mensageiras do Rei      



ATIVIDADES

PEDIDOS DE ORAÇÃO

ANIVERSÁRIOSEDUCAÇÃO CRISTÃ
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Maternal

Pré-Primário

Primário

Juniores

Jovens

Adolescentes

Daniel

Novos Decididos

 Alternativa

Inglês

28/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

04/JUNHO

 Escala

CLASSES

 PRATICANDO A BÍBLIA

     (publicado em 15/9/2012)

  

 A esposa do grande pregador Billy Graham conta em 

um livro que quando suas filhas eram bem pequenas, estava ela 

em casa quando ouviu um grito da menina mais nova, de quatro 

anos. Saiu para ver o que estava acontecendo e encontrou a filha 

maior batendo nos dois lados do rosto da irmãzinha.

     - O que está acontecendo aqui?

    - Mamãe, estou ensinando a Bíblia a ela. Jesus disse para dar 

a outra face quando levasse uma bofetada.

 A mãe precisou investir um tempo para explicar o 

ensino bíblico.

 Amiguinho, precisamos realmente praticar a Bíblia, 

mas de uma forma que venha despertar interesse nas pessoas 

de conhecerem mais de Jesus. Não é com violência, nem  

forçadamente que alguém vai conhecer o amor de Deus e como 

Ele quer que sejamos. 

 Na Bíblia está escrito: Não por força, nem por violência, 

mas pelo meu Espírito. O Espírito de Deus é quem convence as 

pessoas das coisas boas e ruins que elas fazem e podem  ajudar 

ou prejudicar alguém.

 Pratique a Bíblia, mas para ficar bem parecidinho com 

Jesus.

 Um beijo da Tia Laudicéa.

LITERATURA EVANGELÍSTICA PARA A ÁFRICA

 O livro “O Caminho para Deus – Passos para uma 

vida salva e redimida”, já chegou a alguns países da África.   

O missionário Cleber Balaniuc que já trabalhou na África do 

Sul, e o distribuiu por lá, agora que está em novo campo, no 

Togo, ficou feliz com o contato feito pelo irmão Manfredo 

Winter, membro de nossa igreja e coordenador do Projeto 

Resgate, que trabalha na distribuição desta importante 

literatura evangelística.

 O contato com o missionário foi para dispo-

nibilizar a literatura que será traduzida agora na língua 

francesa podendo atender a muitas outras localidades 

africanas que também falam o francês. 20.000 exemplares 

serão enviados.

 “Fiquei muito feliz com o vosso contato. Na África 

do Sul distribuímos bastante desse livreto, também 

enviamos para Angola e Moçambique. Agora que estamos 

no Togo, será muito bom recebê-los em francês”, afirma o 

missionário.

 Oremos por esta obra e pelas vidas que têm se 

dedicado a ela, para que haja recursos para a tradução e 

envio. Que o Senhor abençoe com saúde a vida e família do 

irmão Manfredo, para prosseguir se empenhando neste 

serviço!

 Min. Evangelismo e Missões 

Ana / Daniella Ana / Daniella

Nanci / Karla / Elis Nanci / Karla / Elis

Luciane/Bia/ Cassiane Luciane/Bia/ Cassiane

Bety Henrique

  Claudia 

Letícia Pr. José Jr. / Letícia

  Souza Luiz Nilton

Regina / Luiz Regina / Luiz

Eva Mugica Eva Mugica

Escala Interna Escala Interna

Doutrinas Pr. Marcos Pr. Marcos

28/MAIO

CULTO DA FAMÍLIA

04/JUNHO
0 a 2 anos - Alethéia / Renata / Aline

3 a 4 anos - Célia / Liene
5 a 8 anos - Marcia / Wéllington

- Fernando e Sidneia
- Pedro Estêvam
- Antonio Carlos/Rosalina

- O bebê Davi 

- José - (Tio da Liene)

- Alfredo Schmidtke(Pai da ir. Dária)

- Estêvão-(sobrinho/amiga da Liene)

- Oscar Duailibi

- Antonia - (mãe da Andrea)

31 - DOMINGO

Cleber Benites

Mariamh Meleschco

Sheily Alves Dias

01/06 - QUINTA
Dulce Léa Cesar Oliveira

02- SEXTA
Gilmar Alves Ribeiro da Paixão

CANTINA PRÓ-EMBAIXADORES DO REI
Após o culto da noite, venha saborear um Caldo Pantaneiro.

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

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.

CEIA DO SENHOR
No próximo Domingo no culto da manhã.

BÍBLIAS ESQUECIDAS NA IGREJA
Comunicamos que ainda há uma caixa com várias Bíblias que foram 
esquecidas no templo. Informamos que aquelas que não forem 
procuradas pelos donos na secretaria/SIB, serão doadas para 
projetos de missões. 

STROGONOFF DE FRANGO PARA LEVAR - R$ 20,00
Dia 11 de Junho/17. Acompanhamentos: arroz e batata palha. Porção 
para duas pessoas. Retirar na cantina da igreja das 11h30 às 12h30. 
Adquira seu convite com a equipe do Min.Casados p/ Sempre.

Evanilde

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

EVANGELISMO E MISSÕES

BODAS

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

28/05/1977 Nilo e Cacilda      (40 anos – Rubi ou Esmeralda)

29/05/1964 Agapito e Dércia                (53 anos – Antimônio)
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