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ESCALAS
HOJE
Multimídia

SIB CG - DELIBERAÇÕES Nº 45 - 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 19 de agosto de
2017, nas dependências da SIB, com a presença de 11
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, Educação Cristã, Música e Evangelismo,
Missões, Ação Social, Ministério Diaconal.
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Recepção
Recepção Lateral
Diáconos
Transmissão
Filmagem
Vigilância
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MANHÃ

NOITE

Aron
Sandro
Flavia e Juliene
Horácio
Lucia
Daniel
Daniel
-----------------------------

Aron
Sandro
Rodrigo e Lucicleia
Beatriz Diniz
Eleno / Ilde / Moisés
Daniel
Daniel

MANHÃ

NOITE

Aron
Sandro
João e Silvia
Jasmine
Helen
Daniel
Daniel
-----------------------------

Aron
Sandro
Julio e Santina
Beatriz Morais
Celia / Luzanira / Davi
Daniel
Daniel

ORÇADO REALIZADO
CONTRIBUIÇÕES
Dízimos e Ofertas
Dízimos e Ofertas
Construção
Ação Social

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.

Música

Elosande Camondá Pereira

Educação Cristã

Laudicéa Cordeiro de Pina

Evangelismo e Missões

Administração

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

AGÊNCIA

CONTA

OP

3497-5
1108
1108
1108

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

003
013
013

Pr. Jonas Xavier de Pina

SEMPRE NA SIB

Pastor Auxiliar Pr. Marcos Batista Ferreira da Costa

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

Dulci Estevam
Mauricea Brunet Dias

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

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

SEGUNDAS
7h15-8h Reunião de Oração
TERÇAS
5h30-6h30 Reunião de Oração
QUARTAS
19h Culto de Oração

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

facebook.com/sibcg

@sibcg

30

Embaixadores e Mensageiras do Rei

ATENDIMENTO NA SECRETARIA
SEGUNDA A SEXTA
8h-11h 13h-17h
ATENDIMENTO PASTORAL
PR. JONAS
Terças - 9h-11h
Quintas - 9h-11h

14h-17h

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

QUINTAS
14h-16h30 MCA
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.

SEXTAS
Pequenos Grupos
SÁBADOS
14h00 Ensaio do Louvor
19h30

16h00

Ensaio do Coro Integração

17h30 Ensaio do Coro Jovem

“Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha
mãe me separou, e me chamou pela sua graça, revelar
seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios,
não consultei a carne nem o sangue, (Gálatas 1:15,16)
Queridos Irmãos,

100% 87%

MINISTÉRIOS
Pastor Titular

Vágno / Eduardo

RECEITA ATÉ 27 DE AGOSTO DE 2017

Jonas Xavier de Pina
Presidente

EDITORIAL
CHAMADOS!!

ADMINISTRAÇÃO

2)APROVAÇÃO DE ATA – Foram lidas e aprovadas as Atas nº
1150 e nº 1151 da Assembléia Geral Ordinária.
Marly Nepomuceno de Oliveira Niz
1ª Secretaria

Claudio / Paulo

Ministério: Pr. Jonas Xavier de Pina

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.

Fomos abençoados nesses últimos três dias por realizarmos mais um acampamento para os nossos adolescentes.
Foram duas noites e dois dias onde pudemos abençoá-los,
levando-os a um entendimento que apontasse para a responsabilidade que cada um deles tem diante de Deus, em virtude de
serem herança do Senhor, deixada sob a responsabilidade de
nossas famílias .
Tudo isso, só foi possível, com a ajuda de todos de nossa
igreja, pois pudemos contar com o apoio de todos os que por nós
foram solicitados a nos ajudar investindo na vida espiritual de
nossos adolescentes.
Hoje estamos voltando, trazendo em nosso físico um
certo esgotamento, ocasionado pelas atividades extras do ﬁm de
semana. No entanto, voltamos também com nossos corações
alegres por termos tido a oportunidade de caminhar com eles,
através de cada uma das horas em que estivemos juntos.
Desejamos que cada família possa ter entendido, a partir
dos resultados que obteremos, o quanto foi importante este
tempo que investimos em nossos ﬁlhos nestes últimos três dias.
Aos adolescentes, jovens e adultos que somaram conosco, desejamos agradecer de forma muito carinhosa, pois
todos vocês foram fundamentais para o projeto que idealizamos.
Obrigado por termos podido contar com cada um de vocês. Que o
nosso Deus retribua a cada um segundo as suas obras.
Tenham todos um abençoado dia do Senhor.
Seu amigo e Pastor,
Pr. Jonas Xavier de Pina e
Irmã Laudicéa Cordeiro de Pina

EDUCAÇÃO CRISTÃ

NOVO SORRISO NA AMAZONIA

No mês de Setembro os batistas brasileiros elegeram como o mês de Missões Nacionais. Vamos repassar
para vocês alguns testemunhos de crianças que tem
conhecido Jesus através do trabalho dos missionários.
Hoje vamos falar de um projeto com missionários dentistas.
“Conhecida como Chiquinha na comunidade do
Moreira, onde mora, no Amazonas, às margens do rio
Solimões, Francisca tem 9 anos de idade. É uma criança
alegre, porém com uma história de vida muito triste. Quando
a conhecemos, ela sentia muita dor nos seus dentinhos, por
estarem todos cariados. Mas o Projeto Novo Sorriso a
alcançou, e agora nossos missionários André e Germana
tem cuidado dela de uma forma muito especial. Agora
Francisca tem sentido o cuidado de Deus, por intermédio
dos nossos missionários, e Jesus tem transformado
tristeza em alegria.” (Revista da campanha)
Viu, amiguinho, quando você entrega uma oferta
para missões, também ajuda a crianças como a Francisca a
conhecerem a Jesus e serem felizes.
Um beijo da tia Laudicéa
ADORADOR JÚNIOR: 09 a 11 anos
Retire a Ficha na mesa dos Diáconos.

ESCALA DA EBD
03/SETEMBRO

10/SETEMBRO

Maternal

Daniella / Alethéia

Alethéia / Renata

Pré-Primário

Nanci / Karla / Elis

Nanci / Karla / Elis

Primário

Luciane/ Bia / Ingracy

Luciane/Bia / Ingracy

Juniores

Bety

Célia

Acampamento

Henrique

Jovens

Letícia

Letícia

Daniel

Luis Nilton

Souza

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

-----------

CLASSES

Adolescentes

Novos Decididos
Alternativa
Doutrinas
Inglês

ANIVERSÁRIOS

EVANGELISMO E MISSÕES

q i t z g h l ç e ca q i t z g h l ç e ca q i t z g h l ç e ca q i t z
yd u
x n yd u
x n yd u
x n yd u
p b os f j k v r m w p b os f j k v r m w p b os f j k v r m w p b os

Glauco

Glauco

Pr. Marcos

Pr. Marcos

Escala Interna

Escala Interna

AVIVAMENTO ESPIRITUAL
“Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês!
Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente
dividida, puriﬁquem o coração.” Tiago 4.8
Recebi de uma senhora alguns livros que contavam
a história dos avivamentos e seus principais personagens.
Fiquei encantado por John Wesley e sua experiência de sentir
o amor de Deus como em ondas que envolviam sua vida,
durante um culto de oração.
O sermão de Jonathan Edwards, Pecadores nas
mãos de um Deus irado, provocou uma reação tão grande de
arrependimento que as pessoas se abraçavam às colunas do
templo em lágrimas e pediam perdão a Deus. A vida de
Charles Finney, que revelava a presença de Deus. O simples
adentrar deste servo do Senhor em um ambiente já gerava
uma comoção de arrependimento e fé.
Esses homens do passado me inspiraram a buscar
algo que fosse maior do que uma religiosidade, mais que um
repetir de uma tradição cristã. Eu desejava conhecer a Deus,
ouvir sua voz, buscar sua face e experimentar as manifestações tremendas e amorosas da sua presença em meio ao
seu povo.
Inicialmente eu orava por um avivamento em minha
vida, mas depois queria que o mesmo avivamento se
espalhasse pela nação brasileira. Deus continua fazendo
maravilhas! Nossa oração é para que Ele as faça em sua vida.
Tenho aprendido que ninguém, nem qualquer organização humana, é capaz de produzir avivamento. Este santo
agir do Espírito Santo é algo que só Ele pode realizar.
Mas, ao estudar a história dos avivamentos,
descubro que há algo em comum na diversidade de todos
eles. Apesar de terem acontecido em meio a tantas culturas
diferentes e teologias até divergentes, a coisa comum em
todos eles foi uma fome, uma santa busca de Deus que
alcançou os seus ouvidos e permitiu que o derramar da graça
do Altíssimo se revelasse.
Quero convidá-lo a fazer o que podemos fazer:
buscar a Deus pela fé, invocar o Seu nome, pedir que Ele nos
toque com sua graça e que revele a Sua glória! Ao longo dos
próximos dias, quero desaﬁá-lo a buscar a face do Senhor, a
clamar primeiro para que você ouça a sua voz, seja tocado
pelo seu poder e tenha a sua vida transformada pelo derramar
da graça do céu.
Devocionais da Junta de Missões Nacionais

Escala

CULTO
INFANTIL
Crianças de 2 a 8 anos

03/SETEMBRO
0 a 2 anos - Renata / Larissa / Aline
3 a 4 anos - Fabiana / Patrícia
5 a 8 anos - Dulci / Dani
10/SETEMBRO
0 a 2 anos - Aline - Rebeca / Alethéia
3 a 4 anos - Raquel / Samara
5 a 8 anos - Nanci / Ingracy

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

04 - SEGUNDA
Eurides Ribeiro da Silva
Sicatiel Soares da Silva Filho
05 - TERÇA
Terezinha Estodutto da Silva

06 - QUARTA
Caio Sergio Alves Baez
09 - SÁBADO
Eliane Fátima Oliveira Nantes
Eliete Coelho Brandão
Rodrigo Munaro

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

04/09/1993 - Hélio e Marileide
06/09/2008 - Joel e Marly
07/09/1991 - Erinaldo e Lúcia

(24 anos – Opala)
(09 anos - Cerâmica ou Vime)
(26 anos – Alexandrita)

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

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

- Edmilson e Luzanira

- Michele Michelim Tobji
- Winistor - (Pai da Mercedes)
- José - (Tio da Liene)
- Eliane-(irmã da Marlene Doweidar)

ATIVIDADES
CANTINA PRÓ-JOVENS
Após o culto da noite.
CEIA DO SENHOR
Hoje, no culto da noite.
ALMOÇO-MASSAS-PRÓ-JOVENS
Próximo Domingo, 10/09, a partir das 11h30, aqui na SIB!
Adultos - R$15,00, Crianças 07 a 11 anos - R$ 10,00. Trazer pratos e
talheres.
4º CONGRESSO VIDA SÓBRIA EM OUTUBRO/2017
- Dia 10, às 19h30 - Abertura na Câmara dos Vereadores-CG-MS.
- Dias 13 e 14 - Na SIBCG-MS.
MINISTÉRIO DE EVANGELISMO E MISSÕES
Solicitamos doações de balas, pirulitos, biscoitos, pipoca e doces
para trabalho com crianças na Aldeia Lagoinha. Favor entregar para
Dulci até o dia 17/09.

