DELIBERAÇÕES

05
MAR
2017

ESCALAS

SIB CG - DELIBERAÇÕES Nº 43 - CONPLAC
Em consonância com o disposto no § 2º do Art. 19 e
Art. 23 do Estatuto da SIB, o Conselho de Planejamento e
Coordenação - CONPLAC, reuniu-se no dia 18 de fevereiro de
2017, nas dependências da SIB, com a presença de 13 membros, tomando as deliberações abaixo relacionadas que após
30 dias de sua publicação, serão homologadas pela
Assembleia Geral da SIB, caso não haja discordância sobre
qualquer assunto tratado nessa Reunião e comunicado à
Secretaria da Igreja dentro deste prazo (trinta dias).
1)RELATÓRIOS MINISTERAIS – Foram apresentados os relatórios de atividades mensais, dos Ministérios: Pastorais,
Administração, Ação Social, Educação Cristã, Música e
Evangelismo e Missões.

HOJE
Multimídia
Som
Recepção
Recepção Lateral
Diáconos
Transmissão
Filmagem
Vigilância

PRÓXIMO DOMINGO
Multimídia
Som
Recepção
Recepção Lateral
Diáconos
Transmissão
Filmagem
Vigilância

MANHÃ

NOITE

Aron
Sandro
Edmilson e Luzanira
Jasmine
Andrea
Daniel
Daniel
-----------------------------

Aron
Sandro
Julio e Santina
Beatriz Morais
David / Helen / Ineu
Daniel
Daniel
Gerson Alexandre

MANHÃ

NOITE

Aron
Sandro
Antonio e Rosalina
Isadora
Ademir
Daniel
Daniel
-----------------------------

Aron
Sandro
Rodrigo e Lucicleia
Giovana
Ilde / Eleno / A.Carlos
Daniel
Daniel

Ministério: Pr. Jonas Xavier de Pina

EDITORIAL
PEQUENOS GRUPOS
“Por que clamas a Mim?
Dize aos ﬁlhos de Israel que marchem!”
(Êx 14.15)

Vágno / Claudio

Queridos irmãos!

ADMINISTRAÇÃO
RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

Quero fazer uso do texto usado pelo Pr. Sérgio Mota ao

2)APROVAÇÃO DE ATAS – Foram lidas e aprovadas as Atas
nº 1147 da Assembleia Geral Ordinária e a Ata nº 1148 da
Assembleia Solene de Batismos.

100%
Marly Nepomuceno de Oliveira Niz
1ª Secretaria

Pr. Jonas Xavier de Pina

Evangelismo e Missões

Administração

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

Laudicéa Cordeiro de Pina

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

Dulci Estevam
Mauricea Brunet Dias

CONTATOS

TERÇAS

secretaria@sibcg.org.br
www.sibcg.org.br

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

facebook.com/sibcg
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OP

3497-5
1108
1108
1108

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

003
013
013

SEMPRE NA SIB

Elosande Camondá Pereira

Rua 26 de Agosto, 2005, Amambaí
Campo Grande - MS / CEP 79005-030

é o tempo que nele estamos inseridos.
Já iniciamos nossos encontros através dos pequenos
Grupos. Nossas reuniões tem revelado que estamos no caminho
realizada a contento.
O crescimento de cada grupo dependerá do esforço
individual de cada um de nós membros de nossa igreja. A
multiplicação se dará de forma natural, obedecendo ao

Pastor Auxiliar Pr. Marcos Batista Ferreira da Costa

Educação Cristã

falar para nossa igreja no culto de domingo à noite. Quando do
aniversário de nossa igreja. Dela me utilizo por entender que este

certo. A transição para o novo modelo será gradativa, mas vai ser

REALIZADO

CONTRIBUIÇÕES
Dízimos e Ofertas
Dízimos e Ofertas
Construção
Ação Social

MINISTÉRIOS

Música

99,64%

Jonas Xavier de Pina
Presidente
ORÇADO

Pastor Titular

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.

@sibcg

5h30-6h30

Reunião de Oração

7h15-8h

Reunião de Oração

14h-17h

MCA (Retorna em 07/03/17)

QUARTAS
Culto de Oração

calendário e o tempo necessário para o mesmo.
ATENDIMENTO NA SECRETARIA
SEGUNDA A SEXTA
8h-11h 13h-17h
ATENDIMENTO PASTORAL
PR. JONAS
Terças - 9h-11h 14h-17h

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.

SÁBADOS
14h
30 Ensaio do Louvor
16h
30 Ensaio do Coro Integração

Cumprindo o ide, estaremos ainda, fazendo valer em
nosso tempo o esforço comum dos crentes do primeiro século

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

da era Cristã.
“E todos os dias, no templo e de casa em casa, não
cessavam de ensinar, e de anunciar a Jesus Cristo.”(Atos 5:42)

Mensageiras do Rei

SEXTAS
19h
30 Pgs (Retornaram em 17/02/17)

Deus no tocante ao ide de Jesus Cristo, transcrito pelo
evangelista Mateus: “Portanto indo, fazei discípulos”....

Quintas - 9h-11h

19h Embaixadores do Rei
30

Visitante, seja bem vindo!

Nosso trabalho se tornará cada vez maior e melhor, à
medida em que todos nós assumirmos nosso compromisso com

Ministérios, Departamentos,
Conselhos e Comissões que
marcarem atividades, reuniões
ou ensaios na SIB, favor
comunicar o dia e horário à
Secretaria
COM ANTECEDÊNCIA.

Vamos dar as mãos, vamos ganhar vidas para Jesus.
Tenham todos um abençoado dia do Senhor.
Pr. Jonas Xavier de Pina

EDUCAÇÃO CRISTÃ

EVANGELISMO E MISSÕES
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O COELHINHO PIRRACENTO
Vivia no bosque verde um coelhinho doce, meigo e
macio, mas pirracento. Sempre que via algum animal do bosque
tirava sarro dele. Um dia, quando estava sentado à sombra de
uma árvore, aproximou-se dele um esquilo, e disse: Olá senhor
coelho! O coelho não respondeu.
Olhou, mostrou a língua e saiu correndo. Que mal
educado! Pensou o esquilo. A caminho da sua toca, o coelho
encontrou um cervo, que também quis saudá-lo. Bom dia
senhor coelho! De novo o coelho mostrou a língua ao cervo e
saiu correndo.
Assim aconteceram várias vezes com todos os animais
do bosque que o coelho encontrava pelo caminho.
Um dia todos os animais decidiram dar uma boa lição
no coelho mal educado, e ﬁzeram um acordo para que, quando
algum deles visse o pirracento coelho, não o cumprimentasse.
Iriam fazer como se não o tivessem visto.
E assim aconteceu. Nos dias seguintes todo mundo
ignorou o coelho. Ninguém falava com ele, nem o saudava. Um
dia, todos os animais do bosque organizaram uma festa e o
coelho ouviu onde iriam celebrar e pensou em ir, mesmo não
sendo convidado.
Naquela tarde, enquanto todos os animais se divertiam,
apareceu o coelho no meio da festa. Todos ﬁzeram de conta que
não o tinham visto. O coelho, constrangido pela falta de atenção
dos seus companheiros, decidiu ir embora com as orelhas
baixas.
Os animais, com pena do coelho, decidiram ir até a sua
toca e convidá-lo para a festa. Não sem antes fazê-lo prometer
que nunca mais faria pirraça a nenhum dos animais do bosque.
O coelho, muito contente, prometeu nunca mais
pirraçar dos seus amiguinhos do bosque.
Amiguinho, não é nada agradável, ser antipático e
indesejável nos lugares. Precisamos ser amigos de todos e
demonstrar amizade e o amor de Jesus que está no nosso
coração por todas as pessoas. É isso que Ele quer de você. Seja
uma criança querida de todos.
Um beijo da tia Laudicéa.

ESCALA DA EBD
CLASSES
Maternal
Pré-Primário
Primário

05/MARÇO

12/MAR

Marcia / Ana

Alethéia / Renata

Nanci / Karla / Elis

Nanci / Karla / Elis

Luciane/Bia/ Cassiane Luciane/Bia/ Cassiane

PERSEGUIÇÃO E A IGREJA QUE CRESCE NO IRÃ
A perseguição ameaçou acabar com a pequena
igreja iraniana. No entanto, ela se tornou de longe a igreja
evangélica que mais cresce no mundo – e está mudando
aquela região para Cristo. Nosso Deus está agindo de
alguma forma através do sofrimento e está usando isso para
promover o Evangelho. As principais estratégias do regime
islâmico para acabar com a igreja de língua persa não deram
certo, resultando em maior crescimento.
Proibição da Bíblia fracassou
Além de banir a impressão da Bíblia em persa,
fechando a Sociedade Bíblica e queimando bíblias, oﬁciais
do governo advertiram publicamente os iranianos para não
lerem a Bíblia. Isso fez com que muitos iranianos –
amplamente desiludidos com o governo – ﬁcassem
ansiosos para ler as Escrituras. E muitos passaram a crer em
Cristo. Somos profundamente gratos pela parceria com
Missões Mundiais no envio da Palavra de Deus a todo o Irã.
A perseguição continua profundamente dolorosa,
mas aumenta a dependência de Deus
Certamente, Deus está agindo através do sofrimento – mas a dor é real. Vidas têm sido perdidas; lares,
negócios e heranças são roubados; famílias são
destroçadas.
Alguns vão carregar as cicatrizes de seu sofrimento
para o resto de suas vidas. Contudo, o sofrimento não destrói
a igreja. Ela aprofunda a dependência, que por sua vez
aumenta a resistência e a ousadia.
Alguns anos atrás, um agente aﬁrmou a um pastor
preso: “Nós sabemos que não podemos parar a igreja. Nós
só podemos tentar reprimi-la”. Ele estava certo. Jesus
prometeu formar sua igreja e é isso que está fazendo. Nada
pode estar contra o Senhor.
Louvamos a Deus pela maneira que tem agido e
vamos continuar a orar pelo povo e a nação iraniana.
Agradecemos profundamente à JMM pela parceria com
muitos em todo o mundo que estão louvando a Deus e
orando pelo Irã.
Você está exercendo um papel vital na linda história
que Deus está escrevendo para o Irã.
DAVID YEGHNAZAR
Diretor Executivo do Ministério Elam

Célia

Henrique

Evanilde

Cláudia

Jovens

Pr. José Junior

Letícia

Daniel

Luiz Nilton

Souza

Escala

Regina

Luis

05/MARÇO
0 a 2 anos - Marcia / Fabiana /Aline
2 a 4 anos - Juliene / Karla
5 a 8 anos - Liene / Cristiane
12/MARÇO
0 a 2 anos - Alethéia / Renata / Ludmila
2 a 4 anos - Daniela / Laís
5 a 8 anos - Henrique / keila

Juniores
Adolescentes

Novos Decididos
Alternativa

Eva Mugica

Eva Mugica

Doutrinas

Pr. Marcos

Pr. Marcos

Inglês

Elosande

Daniel

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

CULTO
INFANTIL
Crianças de 2 a 8 anos

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

07 - TERÇA
Isaura Rodrigues Sampaio Affonso

08 - QUARTA
Hamilton S. M. Sugiura

09 - Quinta - Mylena Benites

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

08/03/1991 - Gilberto e Jane
10/03/2000 - Klaus e Luciane

(26 anos – Alexandrita)
(17 anos – Rosa)

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

- Fernando, Sidneia e familia
- Pedro Estêvam
- Cristina Capareli
- Rosalina Garcia

- Romildo J. Severino
- Sebastiana Gomes
- Délcio A. Rolin-(famíl. Andrea)

ATIVIDADES
CANTINA PRÓ-CASADOS PARA SEMPRE
Após o culto da noite.
MINISTÉRIO CASADOS PARA SEMPRE
Convidamos os casais da SIB para a Aula Inaugural, dia 07/03, Terçafeira, às 19h30, aqui na SIB.
ATENÇÃO MULHERES CRIATIVAS!
Estaremos de volta dia 07 de Março, às 14h00. Aula inaugural com
aquele chá!! Iniciaremos com costura reta, pat aplique e outras artes.
Venha ver e pegar a lista de material que será entregue no dia 07/03. Se
puder, traga algo para degustarmos.
DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Convidamos as mulheres da SIB para
Quarta-feira, às 19h30.

o culto especial, dia 08/03,

EQUIPE VIDA SÓBRIA
Convida os irmãos e irmãs interessados para o Treinamento e
Planejamento, dias 09,16 e 23/03/17, Quintas-feiras, às 19h30, aqui na
SIB.

