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ORÇADO REALIZADO

ATIVIDADES SEMANAIS

DOMINGOS

9h EBD

10h Culto da Manhã

19h Culto da Noite

TERÇAS

Reunião de Oração

MCA (Retorna em 07/03/17)

QUARTAS
Culto de Oração

19h
30

SEXTAS

Pgs (Retornaram em 17/02/17)

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

12
MAR
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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Vigilância

Aron Aron

Eduardo / Erinaldo

Ademir Luiz e Regina

Aline Regina Beatriz Diniz

Carlos Helen / Célia / Erinaldo

Daniel

Daniel Daniel

A ALEGRIA AO LER A BÍBLIA
“Estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia.”

 A expressiva e prudente frase é atribuída ao ex-
presidente dos Estados Unidos Abraham Lincoln que dirigiu a 
nação americana de 1861 a 1865. Ela tem uma importância 
ímpar, trás um grande conselho: leia a Bíblia. Lê-la é fundamental 
para as nossas convicções. A Bíblia é a nossa regra de fé e 
prática, assim crêem os batistas. Essa convicção vem pelo 
entendimento que ela nos dá sobre os desejos de Deus para nós 
e para a nossa sociedade.
 Nosso desafio consiste, então, numa indagação: Como 
ler a Bíblia? Devemos nos lembrar que sendo o seu conteúdo de 
revelação, ou seja, a maneira como os escritores mostram Deus 
para os homens, saber lê-la deve ser sempre um louvor em 
alegria. 
 Portanto, ao lê-la devemos observar o seguinte:
  1 – Como uma recomendação diária. Ela aponta a nossa 
deficiência (pecado) e a solução divina (escondê-la no coração, 
como sugere ao autor do salmo). Canto que vem a nós numa 
linguagem simples e eficiente. Não há dificuldade em compre-
ender a recomendação: “Palavra que é lâmpada e luz.” (Salmo 
119.105). Apenas um voto sincero daquele que vê e deseja 
conhecer a Escritura para ser feliz.

    2 – Guardando o princípio da meditação. Meditar é contemplar 
os seus ensinos sob a própria direção divina. É aplicar suas 
recomendações como princípios vitais que nos dirigem para os 
objetivos divinos, ou seja, é saber que em Jesus somos amigos 
de Deus. Meditando, podemos ver que Jesus compartilha dos 
desejos divinos com cada um de nós: “Porque tudo que ouvi de 
meu Pai eu lhes tornei conhecido.”  Para que sejamos seu amigo: 
“Em vez disso, eu os tenho chamado amigos” (João 15.15).  
Meditar na Palavra é uma atitude que mostra o nosso grau de 
amizade para com Deus.

    3 – Perpetuando o louvor de Cristo. Ele enalteceu a maneira do 
agir divino, quando valorizou os pequeninos e expressou que 
esse era o desejo do Pai: “Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado.” 
(Mateus 11.26). Canto que ainda ressoa para os leitores da 
Bíblia como uma revelação valorativa: “Eu te louvo, Pai, Senhor 
do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e 
cultos, e as revelaste aos pequeninos.” (Mateus 11.25).
 Ao ler a Bíblia estamos louvando a Deus pela revelação 
que Jesus nos trouxe e que desenvolve a nossa fé.

 Pr. Marcos Batista Ferreira da Costa
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Daniel
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Terças  -  9h-11h
PR. JONAS

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

Embaixadores do Rei
Mensageiras do Rei      

Sandro Sandro
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HOJE MANHÃ NOITE

Vigilância

Aron Aron

Vágno / Claudio

Antonio e Rosalina Rodrigo e Lucicleia

Isadora Giovana

Ademir David / Ademir / Antº. Carlos

Daniel

Daniel Daniel

Daniel

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

Sandro Sandro
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Maternal

Pré-Primário

Primário

Juniores

Jovens

Adolescentes

Daniel

Novos Decididos

 Alternativa

Inglês

12/MARÇO

   ESCALA DA EBD

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

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

 Crianças de 2 a 8 anos

CULTO
INFANTIL

‘‘Irmãos, orem por nós’’. 1 Ts. 5. 25

19/MARÇO

 Escala

CLASSES

O LOBO E A CEGONHA
(fábula de Esopo)

  
 Um lobo devorou sua caça tão depressa, com tanto 
apetite, que acabou ficando com um osso entalado na garganta.   
Cheio de dor, o lobo começou a correr de um lado para outro 
soltando uivos, e ofereceu uma bela recompensa para quem 
tirasse o osso de sua garganta.
 Com pena do lobo e com vontade de ganhar o dinheiro, 
uma cegonha resolveu enfrentar o perigo. Depois de tirar o osso, 
quis saber onde estava a recompensa que o lobo tinha 
prometido.
   – Recompensa? – berrou o lobo. – Mas que cegonha 
pechinchona! Que recompensa, que nada! Você enfiou a cabeça 
na minha boca e em vez de arrancar sua cabeça com uma 
dentada deixei que você a tirasse lá de dentro sem um 
arranhãozinho. Você não acha que tem muita sorte, seu bicho 
insolente! Dê o fora e se cuide para nunca mais chegar perto de 
minhas garras!

 Amiguinho, essa história nos ensina que nunca 
devemos confiar nos inimigos, nem mesmo quando estão em 
perigo. Nós, que somos filhos de Deus, temos um inimigo 
comum que é o Diabo. Ele faz de tudo para nos enganar. Até 
mesmo usa pessoas para se fazerem de coitadinhas. Assim a 
gente fica com dó delas e é mais fácil ele nos enganar. Cuidado! 
 Não espere gratidão ao mostrar caridade para um 
inimigo.

 Um beijo da tia Laudicéa

“TRANSFORMANDO VIDAS ATÉ QUE ELE VENHA”

 Foi numa viagem do programa Voluntários Sem 

Fronteiras à Colômbia que conheci senhor Luiz, um presente 

de Deus na minha vida. Alcoólatra, dependente químico e 

morador de rua por 50 anos, hoje ele é completamente 

regenerado pelo poder de Deus.

 Saímos juntos para evangelizar nas ruas, e o senhor 

Luiz, com muita emoção, falava com as pessoas em risco 

social: “Eu morava naquela praça, como você, não tinha nada 

nem ninguém, vivia bêbado e drogado. Eu posso falar que 

Jesus é do tamanho do vazio do seu coração. Deus me deu 

uma vida nova, paz e minha família de volta”.

 Eu, cheio de técnicas de evangelismo criativo, 

ficava sem palavras, com os olhos cheios de lágrimas perto 

daquele testemunho vivo do poder de Deus.

 No dia do batismo de Luiz na Comunidade Batista 

de Medellín, na Colômbia, sua mãe, de 85 anos, relatou: “Há 

50 anos que eu oro pelo meu filho que estava perdido. Nunca 

duvide da oração de uma mãe”. Missões é isso! Proporcionar 

que pessoas encontrem o real sentido de existência em 

Jesus.

 – PR. FREDERICO REIS

        Voluntário no PARE – Programa de Ajuda, 

                                                             Reabilitação e Esperança.

Alethéia / Renata Ana / Alethéia

Nanci / Karla / Elis Nanci / Karla / Elis

Luciane/Bia/ Cassiane Luciane/Bia/ Cassiane

 Henrique Bety

  Cláudia

Letícia Pr. José Junior

Souza Luiz Nilton

Luis Regina 

Eva Mugica Eva Mugica

Daniel Erinaldo

Doutrinas Pr. Marcos Pr. Marcos

12/MARÇO
0 a 2 anos - Alethéia / Renata / Ludmila

2 a 4 anos - Daniela / Laís
5 a 8 anos - Henrique / keila

19/MARÇO
0 a 2 anos - Ana / Larissa Souza / Fátima

2 a 4 anos - Kassiane/venezia
5 a 8 anos - Marilete / Mauricea

14/03/1997 - Gerson Alexandre e Mª.Claudia    (20 anos - porcelana)

15/03/2008 - Keller e Fabiana                (09 anos – Cerâmica ou Vime)

- Fernando, Sidneia e familia

- Pedro Estêvam 

- Cristina Capareli

- Rosalina Garcia

- Sebastiana Gomes

- Délcio A. Rolin-(famíl. Andrea)                   

- Giovana

12 - DOMINGO
Heber Nogueira Alves

13 - SEGUNDA
Aron Nunes Xavier Barbosa 
Carlos Roberto A. do Nascimento
Fernanda Cristina L. Tolentino

14 - TERÇA
José Emídio Ferreira de Jesus

18 - SÁBADO
Ana Claudia G. S. de Souza
Mª. Elizabety A. E. R. da Silva 

ALMOÇO - CORO INTEGRAÇÃO

Hoje, a partir das 11h30, com frango, linguiça e porco na brasa. Adultos 

$20,00 e Crianças de 07 a 11 anos, $15,00. Almoce conosco!

CANTINA PRÓ-CORO INTEGRAÇÃO

Após o culto da noite.

ATENÇÃO MULHERES CRIATIVAS!

Todas as Terças-feiras, a partir das 14h00, temos aqui na SIB, atividades 

com costura reta, pat aplique e outras artes. Venha ver e pegar a lista de 

material. Venham compartilhar !

EQUIPE VIDA SÓBRIA

Convida os irmãos e irmãs interessados para o Treinamento e 

Planejamento, dias 16, 23 e 30/03/17, Quintas-feiras, às 19h30, aqui na 

SIB.Mais informações com o ir. Caio Baez.

Evanilde

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