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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:______________________________________________

__________
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_______________________________
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MANHÃ

NOITE

Aron
Sandro
Flávia
Isadora
Antônio Carlos
Matheus Pimenta
Daniel Brandão
--------------------

Aron
Sandro
Adilton e Valéria
Luzanira

Ministério: Pr. Jonas Xavier de Pina

Ilde / Eleno / Ademir

Matheus Pimenta
Daniel Brandão
Gerson / Paulo

EDITORIAL

MANHÃ

NOITE

Aron
Sandro
Camila
Edmilson
Antonio Carlos
Rafael
Marcio
--------------------

Aron
Sandro
Percio e Alice
Daniella e Pedro Augusto
Ilde / Eleno / Ademir

Rafael
Márcio
Erinaldo

Queridos Irmãos!
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ADMINISTRAÇÃO
RECEITA ATÉ 25 DE MARÇO DE 2018

_____________________________________________________________________________

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.
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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.

19h Culto de Oração
30 Embaixadores e Mensageiras do Rei

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

9h-11h

14h-17h

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

QUINTAS
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

“PÁSCOA, VIDA, AMOR MAIOR!”
“Bem sabeis que, daqui a dois dias, é a páscoa, e o Filho
do Homem será entregue para ser cruciﬁcado.” (Mt. 26.2)

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.

Mais uma vez nos reunimos para a celebração da
Páscoa do Senhor Jesus Cristo. Enquanto pensava sobre o que
falar através deste editorial, fui conduzido por minha lembrança a
uma frase de uma canção apresentada pelo coro infantil de nossa
igreja, que me utilizei para oferecer tema a este editorial:
“Páscoa, Vida, amor maior!
Vale a pena recordar! A páscoa (gr.pascha), festa
sagrada da primavera, que relembrava o fato histórico da saída do
povo de Israel do Egito. Ela comemorava a passagem do anjo da
morte pelas casas dos judeus sem lhes causar dano, devido ao
sangue do cordeiro aspergido nos portais e batentes das portas
das casas.
Como vimos, a páscoa de Cristo, não tem nada a ver
com a festa que muitos tem celebrado durante os dias dedicados
a esta comemoração, pois a festa que muitos tem comemorado,
tem sido marcada por abstinência de algum tipo de alimento como
prova de obediência e o uso de outros, para justiﬁcar outros
princípios que longe estão de representar a páscoa verdadeira.
Por que me reportei ao tema acima? O ﬁz, pois no Egito,
Deus preservou a vida de todo primogênito do povo de Israel e o
fez por amor ao povo que Ele mesmo escolheu para si.
Na páscoa de Jesus Cristo, Deus mais uma vez
demonstra Seu amor. Agora, o faz, através do Filho que em
obediência ao Pai, oferece sua vida por amor a todos nós.
É esse amor que um dia nos alcançou, é o mesmo que
ainda hoje continua sendo estendido a todos, em todos os lugares
do mundo.
Portanto, celebremos a verdadeira páscoa, pois a
verdadeira páscoa é Jesus Cristo.
Tenham todos um abençoado e feliz domingo de páscoa.
Seu amigo e pastor
Pr. Jonas Xavier de Pina

EDUCAÇÃO CRISTÃ

EVANGELISMO E MISSÕES
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O CRISTO REDENTOR
Quando a Letícia, minha ﬁlha, era pequena, como
toda criança, trocava as letras de algumas palavras.
Embora fosse engraçado, desde bem pequenina,
comecei a fazer exercícios com ela e, antes dos três anos, já
falava corretamente.
Um dia, estávamos no carro, indo para algum lugar,
quando ela avistou o morro do Corcovado, no Rio de Janeiro,
e o Cristo Redentor. Deu um grito: Mãe! Mãe! Olha o Cristo
que Rebentou! Nós rimos muito e nunca mais nos
esquecemos disso.
Já se passaram muitos anos e, lembrando
desse episódio, comecei a pensar: realmente Cristo
rebentou algumas coisas. Ele veio ao mundo para
rebentar as correntes que prendem as pessoas ao
pecado. Ele morreu na cruz para rebentar a corda que
puxa as pessoas para o inferno. Ele rebentou o poder do
diabo sobre aqueles que têm Jesus no coração. O Cristo
que nós louvamos e adoramos é o Cristo que Rebentou!
Foi numa Páscoa muito especial que ele morreu e
ressuscitou.
Amiguinho, Ele é poderoso. Entregue sua vida a
Ele e conﬁe no seu poder.
Um beijo da tia Laudicéa
Palavras de Jesus
“Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e
me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista
aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e
anunciar que chegou o tempo em que o Senhor
salvará o seu povo.” Lucas 4.18-19

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

A IMPORTÂNCIA DO DISCIPULADO
Precisamos entender as coisas que estão claras na
Palavra do Senhor. Inclusive, algumas igrejas estão equivocadas quando estão deﬁnindo a sua missão no mundo.
Há templos onde está escrito “nossa missão”, e olho para a
missão e não é aquilo que Jesus ordenou.
A nossa missão está expressa na grande comissão
e toda a igreja de Jesus deve ter como missão fazer novos
discípulos.
Essa é a ordem do Mestre para todos nós e
precisamos fazer isso. Então, fazer discípulos deve estar nos
nossos templos como a nossa missão, para que todos nós ao
entrarmos no templo para prestarmos a Deus um culto, para
estudarmos a Palavra de Deus, possamos ler em algum
lugar: “nossa missão – fazer discípulos”. Não podemos nos
esquecer disto.
Então o discipulado sempre foi e sempre será a base
para a formação de novos líderes. E precisamos entender
que é no discipulado que um cristão recebe toda a orientação
necessária para liderar no reino de Deus. Pois ele precisa do
que é básico e o básico nós prendemos através do discipulado! Então todos nós hoje reclamamos a falta de liderança
na igreja, mas o discipulado é a base para a formação de
líderes.
Uma igreja que trabalha o discipulado nunca terá
falta de trabalhadores no reino de Deus!

03 - TERÇA
Larissa Conde Vieira dos Santos
Rosana Aparecida Conde Vieira
04 QUARTA
Fernanda G. Pimentel Higino
Gersina Alves dos Santos Costa
Marcus Hugo Sant'Anna Cardoso
Valter Alves Delgado

06 - SEXTA
Douglas Leite de Souza
Érika Russi Fernandes
Marcos Vieira de Azevedo
Valter Antunes de Oliveira
07 - SÁBADO
Izabela Morais Rachid
Margarida Henrique dos Santos

04 - Quarta - Antonio Henrique Martines Ferreira Barroso de Castro
06 - Sexta - Nicolly Alves Nogueira Henriques

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

- Luiz Pulcinelli- (tio da Alethéia)
- Ir. Maria Mardine
- Eliane- (ir. da Marlene Doneidar) - Valderedo - (Pai ir. Gisele)
- Juliano Waldow (primo da Queli)

ESCALA DA EBD
CLASSES
Maternal

01/ABRIL
Alethéia/Ludmila/Daniella

08/ABRIL
Alethéia/Ludmila/Daniella

Pré-Primário

Nancy / Karla

Karla / Fabiana

Primário

Beatriz / Ingracy

Luciane / Beatriz

Juniores

Bety / Cristiane

Bety / Cristiane

Claudia

Henrique

JOVENS E ADULTOS

JOVENS E ADULTOS

Adolescentes
SALAS
Templo Antigo

Luiz Nilton

Luiz Nilton

Salão Social

Glauco

Glauco

Evangelismo

Aislan

Aislan

Panorama do Antigo Testamento
Quem é Deus
O que todo Cristão precisa saber

Panorama do Novo Testamento

Jovens

Alice

Alice

Inglês

Aluízio

Aluízio

E B D - Às 18h

Laudicéa

Igreja - Adoração Resp. Social
Conhecendo a Bíblia

Pr. Jonas

Congresso Multiplique
Pr. Cirino Refosco

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

ATIVIDADES
ENCERRAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA
Hoje, no Culto às 19h00 - Cantata ‘’Cristo Messias’’,
apresentada pelo Coro Integração.
CANTINA PRÓ-FAMÍLIAS
Após o Culto da noite.
ENCONTRO DE FAMÍLIAS DA SIBCGMS
Dia 07, Sábado às 19h30, aqui na Igreja.

Escala

CULTO
INFANTIL
Crianças de 2 a 8 anos

01/ABRIL
1 a 8 anos
Culto Especial de Páscoa
08/ABRIL
1 a 2 anos - Evellin / Larissa / Gabi
3 a 4 - Fabiana e Cecília
5 a 8 - Henrique e Keila

ATENÇÃO HOMENS DA SIB!
Solicitamos ajuda aos irmãos que tenham disponibilidade para
fazer parte na Escala de Vigilantes da SIB, aos Domingos,
durante o Culto da noite.
EU SOU - ESPERANÇA ÀS NACÕES
Fique atento às informações da Programação da Campanha de
Missões Mundiais 2018, que serão apresentadas no próximo
Domingo, 08/04/18.

