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ORÇADO REALIZADO

ATIVIDADES SEMANAIS

DOMINGOS

9h EBD

10h Culto da Manhã

19h Culto da Noite

SEGUNDAS

Reunião de Oração

QUARTAS

Culto de Oração19h
  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

19h30

CONTATOS

16h00

01
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2017

Reunião de Oração7h15-8h

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

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

@sibcg

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

Vágno / Eduardo

João e Silvia

Edmilson Lúcia / Célia / David
Daniel

Daniel Daniel

 87% 

Daniel

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

Terças  -  9h-11h
PR. JONAS

14h-17hQuintas - 9h-11h

Sandro Sandro

TERÇAS

Aline Regina Horácio

Julio e Santina

Embaixadores e Mensageiras do Rei    

RECEITA ATÉ 28 DE SETEMBRO DE 2017

 Querido(a)  irmão(ã),

 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:________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

500 ANOS DA REFORMA

“Mas o justo viverá pela fé; E, se ele recuar, a minha alma
não tem prazer nele”. (Hebreus 10:38)

 Queridos irmãos em Cristo Jesus!

 Hoje estamos iniciando nossa jornada mensal, onde 
estaremos focando as celebrações alusivas aos 500 Anos da 
Reforma. Um mês, creio que seja muito pouco para que 
possamos relembrar tudo aquilo,  que foi construído por cada um 
dos servos que no passado, entenderam por bem, confrontar as 
bases de ensino da Igreja Romana. Bases estas que uma vez 
trabalhadas à luz da palavra de Deus, deixavam a desejar no 
tocante a veracidade por elas defendidas. Poderia ter me 
utilizado de outros textos para trazer em nossa palavra deste 
editorial.
 No entanto, acredito que o autor da epístola universal 
aos Hebreus, tenha uma maneira bastante singular quando trata 
a respeito do viver do Justo. Para defesas de suas teses, Mar-
tinho Lutero, para contrapor o equívoco Romano, tomou como 
direcionador os ensinos do apóstolo Paulo aos Romanos quan-
do diz: “Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, 
como está escrito: Mas o justo viverá pela fé”. (Romanos 1:17) 
 Quando afirmei que o autor dos escritos aos Hebreus 
teria sido mais enfático, mais incisivo e por que não dizer mais 
preciso, o fiz levando em conta o que foi o risco que os Refor-
madores passaram por eles e o fizeram, sem voltar atrás, sem 
recuar.
 Embora correndo risco até mesmo de aprisionamento e 
morte, não desistiram em suas investidas, uma vez que sabiam 
em quem estavam depositando a confiança que tinham. Nas 
palavras de Hebreus 10.38, podemos destacar, que Deus espera 
que seus servos tenham coragem de enfrentar as lutas que 
vierem. Espera que não recuem, pois afirmou, que se estes 
recuarem, sua alma não teria prazer neles. 
 Por estes grandes homens e humildes servos, não 
terem temido afrontar o poderio Romano e não terem desistido 
de levar em frente seus objetivos, cristãos no mundo inteiro, 
principalmente os de classe pobre, puderam entender que a 
salvação foi por Deus outorgada a todos, por intermédio da graça 
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 
 Quero convidar a todos, para juntos, celebrarmos a 
Reforma e com isso, agradecermos a Deus por todos os que no 
passado empenharam suas vidas ao serviço do Senhor. 
 Tenham todos um abençoado dia do Senhor.

 Seu amigo e pastor
 Pr. Jonas Xavier de Pina

Ensaio do Coro Jovem

14h-16h30 MCA

QUINTAS

17h30

19h-21h Aulas de Musicalização

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.

18 às 20h Aulas de Musicalização

Multimídia
Som

Recepção
Recepção Lateral

Diáconos
Transmissão

Filmagem

HOJE MANHÃ NOITE

Vigilância

Aron Aron

Gerson / Paulo

Pércio e Alice

Helen Moisés / Luzanira / Erinaldo
Daniel

Daniel Daniel
Daniel

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

Sandro Sandro

Jasmine Beatriz Diniz

Rodrigo e Lucicleia



ATIVIDADES

PEDIDOS DE ORAÇÃO

ANIVERSÁRIOSEDUCAÇÃO CRISTÃ
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Maternal

Pré-Primário

Primário

Juniores

Jovens

Adolescentes

Daniel

Novos Decididos

 Alternativa

Inglês

01/OUTUBRO

   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

08/OUTUBRO

 Escala

CLASSES

 Daniella / Alethéia

Henrique

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

Glauco Glauco

Escala Interna Escala Interna

Doutrinas Pr. Marcos Pr. Marcos

01/OUTUBRO
Maternal - Alethéia / Gabi / Rebeca

03 a 04 anos - Ludmila / Samara
05 a 08 anos - Cristiane / Amarilis

08/OUTUBRO
Maternal - Aline / Rebeca / Alethéia

03 a 04 anos - Karla / Elis
05 a 08 anos - Nanci / Fabiana

- Alfredo (Pai da ir. Dária) 
- Antonio Carlos/Rosalina
- Antonia - (mãe da Andrea)

- Eliane-(ir. da Marlene Doweidar)
- José - (Tio da Liene)
- Winistor -(Pai da Mercedes)

- Pr. Wilson-(SIB de Pba)
- Michele Michelim Tobji
- Mario e Marilene
- Pr. José Carlos e Suely

01 - DOMINGO
Marcelo Batista Garcia
Walquíria Gomes Domingos Baez

04 - QUARTA
Eduardo de Sant'ana Silva
Eliana Leite Perez Santos
Larissa Pereira Lopes 

CANTINA PRÓ-MISSÕES -  Após o culto da noite, venha saborear 
pizzas.

MINISTÉRIO EQUIPE VIDA SÓBRIA 
- LEITURAS SELECIONADAS: ‘Você sabia que estamos comemo-
rando 500 anos da Reforma Protestante? Pensando nisso, nosso 
Projeto está com vários livros sobre as doutrinas da Graça e os ideais 
reformados, com destaque para Bíblia com Reflexões de Martinho 
Lutero! Venha conferir no final do culto!’
- CHURRASCO PRÓ-CONGRESSO - No próximo domingo, aqui na SIB, 
a partir das 11h30. Adultos - R$ 20,00, Crianças 07 a 11 anos -
R$15,00. Trazer pratos e talheres. 
- 4º CONGRESSO - Dia 10/10, às 19h30 - Abertura na Câmara dos 
Vereadores-CG-MS.- Dias 13 e 14/10, continuação na  SIBCG-MS.

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

EVANGELISMO E MISSÕES

Henrique

MOVIMENTO VIVER
 
 No Brasil, o número de usuários de crack ultrapassa a 370 mil 
pessoas. Além disso, 14% do total são crianças e adolescentes, o 
que equivale a mais de 50 mil usuários. Uma pesquisa realizada com 
alunos dos sete estados do Brasil onde a Cristolândia possui 
Unidades, números reveladores nos auxiliaram na definição dos 
caminhos para disseminação do Movimento Nacional de Prevenção 
ao uso de Drogas, o Viver.
 Focando os esforços na prevenção, a proposta é tratar de forma 
profunda, buscando trabalhar o fortalecimento da autoestima e 
caráter de nossos adolescentes e jovens. A proposta é organizar 
uma corrente gigantesca de proteção que envolva a nova geração 
numa visão de prevenção.
 O VIVER se propõe a conscientizar as famílias, igrejas e grupos 
comunitários em geral a se unirem em prol desta causa para 
formarmos uma geração de jovens influenciadores do bem e que se 
posicionam por escolher um estilo de vida saudável e livre de 
drogas. 
 “Quando demonstramos a estes jovens que existem outras 
possibilidades de escolha que não seja a droga e proporcionamos 
uma causa para lutar, pretendemos que eles, estimulados pelo 
VIVER, sejam os principais responsáveis por disseminar a visão e a 
cultura de prevenção ao uso de drogas em suas escolas e 
comunidade em geral. Quando eles se transformam nestes agentes 
responsáveis por defender esta causa, estão automaticamente se 
comprometendo com ela e já criando em torno de si uma barreira de 
proteção”.
 Nossa visão é que o Viver, Movimento Nacional de Prevenção 
ao Uso de Drogas seja referência para os Batistas Brasileiros, 
associado à práticas preventivas que alcancem, através da igreja 
local, as famílias, comunidades ou instituições. A Junta de Missões 
Nacionais capacitará as igrejas por meio de congressos locais, 
oficinas e material de apoio, tornando-as capazes e responsáveis 
pela aplicação do Projeto.
 O movimento VIVER deverá ser permanente e motivador. Será a 
criação de uma identidade que gere um forte sentimento de 
pertença. Pretendemos que seja um “selo” a ser usado por nossos 
adultos, jovens, adolescentes e crianças.

 [Extraído da Revista da Campanha 2017 – JMN.

 No mês de outubro comemora-se o Dia da Criança, 
por isso neste mês vamos refletir sobre algumas lições que 
crianças citadas na Bíblia nos deixaram.

UM MENINO CONFIANTE
 

 Imagine, você acordar para ir a um evento ver a 
figura mais falada do momento na cidade! Todos falavam 
que ele ia passar por ali e onde ele passava, multidões se 
formavam para ver aquele homem e ouvir o que ele dizia. E 
sabe de uma coisa?
 Ele falava tão bonito e suas histórias eram tão 
interessantes que mesmo com muita, muita, muita gente, 
sem microfone, todos faziam silêncio para ouvir. Sabe quem 
era esse homem? Era Jesus.
 Ele ia passar na cidade de um menino que eu não 
sei o nome, mas ele ficou conhecido até hoje porque fez uma 
coisa muito bonita. Vamos começar do começo. O menino 
queria ir ver Jesus, mas a mãe dele, preocupada, preparou 
um lanche para ele levar: 5 pães e dois peixes assados.
 O menino foi, feliz, conseguiu um lugar bem legal 
onde podia ver Jesus bem de pertinho. Jesus começou a 
falar, falar, e o tempo foi passando... as pessoas foram 
ficando com fome, mas não queriam parar de ouvir Jesus.   
Então Jesus falou com os seus amigos, discípulos para 
arrumarem comida pra aquele povo. Eles entraram em 
pânico. Não tinha dinheiro para comprar comida pra tanta 
gente. Aí falaram: - Senhor, só um menino que lembrou de 
trazer um lanche, mas só dá pra ele comer. 
 Jesus então pediu o lanche do menino. Será que 
você daria seu lanche? Todo mundo com fome e só você 
tinha comida? O melhor seria se esconder e comer sozinho, 
não acha? Mas o menino entregou o que tinha para Jesus.  
Jesus orou e foi partindo os pães e os peixes. E nunca para 
de partir. Aquele lanche foi se multiplicando e cinco mil 
pessoas comeram e ainda sobrou.
 Sabe, amiguinho, quando colocamos o que é 
nosso nas mãos de Jesus, ele faz milagres. Se é coisa boa, 
ele multiplica; se é coisa ruim, ele faz desaparecer.
 Ore sempre e entregue não só suas coisas, mas sua 
vida nãos mãos de Jesus.

 Um beijo da tia Laudicéa.

Claudia

Alethéia / Renata 

Nanci / Karla / ElisNanci / Karla / Elis

Luciane/ Bia / Ingracy Luciane/ Bia / Ingracy

Célia

Letícia Letícia

Luis Nilton Souza

05 - QUINTA
Suelen L. Ricardo da S. Auciello

06 - SEXTA
Aislan Vilalba Gomes

07 - SÁBADO
Fernando Luiz de A. Ferreira
Jaqueline B. Garcia da Silva

BODAS

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

05/10/2011 - Ineu e Andrea                (06 anos – Perfume ou Açúcar)
06/10/2000 - André e Flávia Cristina                          (17 anos – Rosa)

 

01 - Domingo – Amanda Ritterbusch Rodrigues 

AGRADECIMENTO: A irmã Liene e família, agradecem a todos que 
oraram por sua avó Maria Viração e comunicam seu falecimento 
dia 24/09. Oremos pela família enlutada.
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