08
OUT.
2017

ESCALAS
HOJE
Multimídia

CONVOCAÇÃO
O Presidente da Segunda Igreja Batista de Campo
Grande-MS, com seu Templo localizado à Rua 26 de Agosto,
2005, bairro Amambaí,

pastor Jonas Xavier de Pina,

brasileiro, casado, ministro do Evangelho, no uso das
atribuições que lhe conferem o Estatuto da mesma e nos
termos do inciso III e § 1º do Art. 19 do mesmo Estatuto,
CONVOCA todos os membros desta Igreja para Assembleia
regular a ser realizada no dia 22 de Outubro do corrente ano,
às 10h30 para eleição de sua nova diretoria para o período de
Fevereiro/2018 a Fevereiro/2020.
Com posse marcada para o dia 18 de Fevereiro de
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8h-11h 13h-17h
ATENDIMENTO PASTORAL
PR. JONAS
Terças - 9h-11h
Quintas - 9h-11h

14h-17h

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

30 Embaixadores e Mensageiras do Rei

QUINTAS

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.

Eis que os ﬁlhos são herança do Senhor,
e o fruto do ventre o seu galardão. (Salmos 127:3)

Claudio

RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017

100% 91%

Pastor Titular

“EDUCAR A CRIANÇA, PARA
NÃO TER QUE ENDIREITAR ADULTO”

Queridos irmãos!

Campo Grande-MS, 02 de Outubro de 2017.

Pastor Auxiliar Pr. Marcos Batista Ferreira da Costa

EDITORIAL

ADMINISTRAÇÃO

2018.

MINISTÉRIOS

Eduardo

Ministério: Pr. Jonas Xavier de Pina

14h-16h30 MCA
19h-21h Aulas de Musicalização

SEXTAS
19h30 Pequenos Grupos
SÁBADOS
14h00 Ensaio do Louvor
16h00 Ensaio do Coro Integração
17h30 Ensaio do Coro Jovem

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
COM ANTECEDÊNCIA.

A semana que hoje estamos iniciando, apresentará
para nós duas situações, para as quais, gostaria de investir com
vocês o tempo e o espaço deste editorial. Dia da criança e o 3º
Congresso Vida Sóbria.
Aí, aproveitei o ensejo para atribuir às minhas considerações o tema: “Educar a criança, para não ter que endireitar
adulto”.
No A.Testamento, uma família numerosa era tida como
bênção, ao passo que não ter ﬁlhos era tido como maldição.
No N.Testamento, ter muitos ﬁlhos não é precisamente
uma evidência do favor divino, e não poder tê-los não deve ser
tido como maldição.
Uma família grande pode tornar-se um pesadelo, se os
ﬁlhos não forem devidamente criados e não conhecerem a
salvação em Cristo. Todos os ﬁlhos devem ser considerados
dádivas de Deus, e requerem dos pais uma criação sábia e cristã.
Só quando os pais e seus ﬁlhos aceitam, ensinam e
seguem os caminhos e mandamentos do Senhor é que
desfrutarão a plena bênção de Deus.
Queridos irmãos! Diante do caos social em que nossas
famílias estão vivendo, cada uma de nossas famílias, bem como,
a igreja de Cristo, precisarão cerrar ﬁleiras em favor da defesa
dos nossos ﬁlhos, pois se assim não o ﬁzermos, nossos ﬁlhos
estarão correndo o risco, de terem de ser endireitados
futuramente.
Tenham todos um abençoado dia do Senhor.
Seu amigo e Pastor
Pr. Jonas Xavier de Pina
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CRIANÇA TAMBÉM AJUDA

Ela era uma menina que vivia longe de sua família.
Foi levada como escrava para a casa de uma família rica e o
seu patrão era um homem muito importante. Mas o patrão
da menina tinha uma doença muito grave. Nenhum médico
sabia como tratar aquela doença. Já tinha tentado de tudo e
não conseguira a cura. O nome dele era Naamã. Ele era
comandante do exército e já tinha vencido muitas guerras.
Um dia, a pequena escrava tomou coragem e
chegou perto de seu senhor e disse que tinha um homem de
Deus que poderia ajuda-lo, se ele o procurasse. Como já
tinha tentado de tudo até mesmo com os curandeiros e
feiticeiros e não tinha conseguido, ele foi.
O homem de Deus se chamava Elizeu. Ele achava
que Elizeu iria passar alguma erva, ou benzer ou fazer
alguma oração, mas nada disso aconteceu. Elizeu mandou
que ele fosse até o rio Jordão e mergulhasse 7 vezes.
Na hora Naamã achou que Elizeu estava zombando dele. Ele já tinha tomado banho tantas vezes, já tinha
passado tantos remédios na pele e nada tinha resolvido.
Como 7 mergulhos num rio ia resolver? Mas um empregado
dele disse: - Senhor, se ele mandasse o senhor fazer uma
coisa bem difícil, o senhor iria fazer. Por que não fazer uma
coisa tão simples? Ele resolveu e foi. Quando deu o último
mergulho, olhou e não tinha mais nenhuma ferida.

PROJETO AMAZÔNIA

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

Na Amazônia estão mais de 24 milhões de pessoas, em
cerca de 35 mil comunidades ribeirinhas e 147 etnias
indígenas.
Os batistas brasileiros têm se empenhado na evangelização dos povos do norte do Brasil por intermédio do
barco O Missionário, que tem conduzido caravanas de
igrejas brasileiras pelas comunidades ribeirinhas onde
atuam os nossos missionários, e também temos recebido
caravanas de igrejas ligadas à Convenção Batista do Texas,
parceria na adoção missionária.
O Projeto Amazônia tem sido uma ferramenta eﬁcaz,
reunindo os princípios da Igreja Multiplicadora e os
princípios bíblicos que Deus deseja para a igreja, com a
inserção dos Radicais Amazônia nas comunidades ribeirinhos.
Líderes são treinados e capacitados no Centro de
Formação Missionária da Amazônia. Eles vivem e se
relacionam com o povo local, plantam igrejas por meio das
bases missionárias, formam líderes multiplicadores e
realizam ações de compaixão e graça por meio do Projeto
Novo Sorriso da Amazônia, que tem por objetivo erradicar a
cárie nas comunidades ribeirinhas onde atuam nossos
Radicais e/ou missionários em formação.
O Novo Sorriso tem atuado juntamente com o barco O
Missionário, gerando ações estratégicas como as Trans
Saúde, que têm levado esperança aos ribeirinhos.

08 - DOMINGO
Elaine Oliveira Ramos de Jesus

12 - QUINTA
Gilberto Vargas da Rosa

11 - QUARTA
Andréia Catarina dos Santos Dias

14 - SÁBADO
André Luiz Sampaio Affonso

08/10 - Domingo - Davi Carneiro Barbosa
10/10 - Terça - Melina Keller Araújo de Oliveira

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

10/10/2009 - Filisbino e Mariamh

(08 anos – Papoula ou Barro)

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

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

- Pr. Wilson- (SIB de Pba)
- Michele Michelim Tobji
- Antonia - (mãe da Andrea)
- Mario e Marilene
- Eliane- (ir. da Marlene Doweidar) - Pr. José Carlos e Suely
- José - (Tio da Liene)
- Winistor - (Pai da Mercedes)

[Extraído do Portal da Junta de Missões Nacionais]
Amiguinho, às vezes deixamos de receber bênçãos
de Deus porque somos desobedientes. Achamos que as
ordens de Deus são bobagens. Não devemos questionar
Deus, apenas obedecer.
Um beijo da tia Laudicéa.

Escala

Crianças de 2 a 8 anos

CANTINA PRÓ-VIDA SÓBRIA - Após o culto da noite.

08/OUTUBRO

15/OUTUBRO

Alethéia / Renata

Alethéia / Daniella

Pré-Primário

Nanci / Karla / Elis

Nanci / Karla / Elis

Primário

Luciane/ Bia / Ingracy

Luciane/ Bia / Ingracy

Juniores

CLASSES
Maternal

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

CULTO
INFANTIL

ATIVIDADES

ESCALA DA EBD

Henrique

Bety

Adolescentes

Claudia

Evanilde

Jovens

Letícia

Letícia

Daniel

Souza

Luis Nilton

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

-----------

Glauco

Glauco

Pr. Marcos

Pr. Marcos

Escala Interna

Escala Interna

08/OUTUBRO
Maternal - Aline / Rebeca / Renata
03 a 04 anos - Karla / Elis
05 a 08 anos - Nanci

Novos Decididos

15/OUTUBRO
Maternal - Rebeca / Larissa / Gabi
03 a 04 anos - Patrícia / Isadora
05 a 08 anos - Raquel / Márcia

Doutrinas

Alternativa

Inglês

MINISTÉRIO EQUIPE VIDA SÓBRIA
- LEITURAS SELECIONADAS: ‘Você sabia que estamos comemorando 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 - Hoje, aqui na SIB, a partir das
11h30. Adultos - R$ 20,00, Crianças 07 a 11 anos -R$15,00.
- 4º CONGRESSO - Dia 10/10, Terça-feira, às 19h30 - Abertura na
Câmara dos Vereadores-CG-MS.- Dias 13 e 14/10, continuação na
SIBCG-MS.
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - No próximo Domingo, 15/10 para
Eleição da Nova Diretoria, conforme Edital de Convocação expresso
neste Boletim.
FEIRA MISSIONÁRIA - Vem aí! Dia 21/10, a partir das 15h. Não fique
de fora.

