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ORÇADO

ATIVIDADES SEMANAIS

DOMINGOS

9h EBD

10h Culto da Manhã

19h Culto da Noite

SEGUNDAS

 Aulas de Musicalização-(Férias)

QUARTAS

Culto de Oração19h
  30

SEXTAS

Pequenos Grupos (nas casas) 

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

23/12/18 MANHÃ NOITE

Dízimos e Ofertas

Construção
Ação Social

CONTRIBUIÇÕES BANCO AGÊNCIA

Dízimos e Ofertas

CONTA OP

Pastor Titular

Pastor Auxiliar

Evangelismo/Missões

Administração

5h30-6h30
18h às 21h

19h30

CONTATOS

19h30

16
DEZ.
2018

 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

Banco do Brasil
Caixa Econômica Federal
Caixa Econômica Federal

Caixa Econômica Federal
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1108

1108

4215-3

91-9
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Câmera

Aron Aron

Márcio

Jonas e Érika

Ineu Andrea / Carlos / Carlos
Matheus

 112%

Matheus

Terças  -  9h-11h

PR. JONAS

14h-17hQuintas - 9h-11h

Sandro Sandro

TERÇAS

Daniella

Adilton e Valéria

Embaixadores e Mensageiras do Rei    

RECEITA ATÉ 09 DE DEZEMBRO DE 2018

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:______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Textos:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

18h às 19h Aulas de Musicalização-(Férias)

QUINTAS

18h - 19h Aulas Musical. p/ Bebês-(Férias)

Visitante, seja bem vindo!
É uma grande alegria recebê-lo. Este culto é uma

celebração, uma festa para o Senhor.
Vamos juntos louvar, adorar, glorificar ao nosso Deus e

ouvir a Palavra que Ele preparou para nós.

18 às 19h Aulas de Musicalização-(Férias)

Hudson / JorgeVigilância

Márcio

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

100%

35%

Pedro E.

REALIZADO

PASTORAL
 

Jesus, o Cristo do Natal!

“E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, 
porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo 
isso aconteceu para que se cumprisse  que foi dito pelo 
profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará a luz 

um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que 
traduzido é: Deus conosco”  (Mat.1.22-23)

 Querida Igreja,

 Mais um ano se passou e olha nós aqui outra vez, cele-
brando o natal do Menino Deus. Celebrar o natal, este é o 
verdadeiro motivo, que precisa mobilizar-nos como servos do 
Senhor Jesus Cristo.
 Seguir Jesus não é algo que possamos aceitar como 
tarefa fácil ou ainda, de posicionamento confortável. Seguir 
Jesus significa pagar um alto preço, significa oferecer grandes 
sacrifícios. 
 Jesus não teve sequer um lugar onde pudesse chamar de 
seu. Seu nascimento foi marcado por situações constran-
gedoras. Enquanto sua mãe via chegar o momento do Seu 
nascimento, seu pai ocupava-se em encontrar um lugar por mais 
humilde que fosse para repousar com Maria. Não conseguindo 
um lugar decente para passar a noite, sua única  alternativa foi 
buscar abrigo em uma manjedoura. Foi exatamente, este lugar 
humilde, que viu nascer o redentor da  humanidade. Foi esta 
simples manjedoura que viu surgir o homem mais importante de 
todos os tempos.
 Hoje, após se passar, anos e anos, o que temos visto, são 
pessoas buscando segui-lo, não por aquilo que Ele pode 
oferecer nesta vida e na eternidade, mas por aquilo que possa 
ser agradável aos seus olhos e por aquilo que possa render-lhes 
benefícios materiais. 
 O Cristo do natal, é o Cristo que nasceu por obra e desejo 
do Pai;  viveu por amor àqueles a quem o Pai tanto amou; sofreu 
toda dor que qualquer ser humano, não conseguiria suportar; 
morreu a nossa morte, para que ganhássemos a Sua vida. 
Ressurgiu para junto ao Pai, continuar intercedendo por todos 
nós. Esse é: Jesus, o Cristo do Natal! 
 Se você continua seguindo Jesus pela real esperança que 
Ele mesmo deixou para nós, a vida eterna, congratulo-me com 
você, pois estamos no caminho correto. 
 Tenham todos um abençoado dia do Senhor, na expecta-
tiva de mais um Natal de Jesus Cristo em nossas vidas.

 Seu amigo e Pastor
 Pr. Jonas Xavier de Pina

 Reunião de Oração-V. Sóbria

19h30  Peq.Grupo Adolescentes (SIB) 

Multimídia
Som

Recepção
Recepção Lateral

Diáconos
Transmissão

16/12/18 MANHÃ NOITE

Câmera

Aron Aron

Barbosa

João e Silvia

Edmilson Célia / Erinaldo / Erinaldo
Raphael Raphael

Sandro Sandro

Luzanira

Julio e Santina

Eduardo / JonasVigilância

Barbosa

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

Flavia



ATIVIDADES

PEDIDOS DE ORAÇÃO

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

‘‘Irmãos, orem por nós’’. 1 Ts. 5. 25

- Adelaide Serodio Teixeira
- Claudia - (ir. Maria Regina-rec.cir.) 
- Eni Oliveira - (ir. do Dc. Ineu)

- João e Maria-(Pais da ir. Joracy)

- Joventina - (Avó da Fabiana)

- Sr. Valdevino (Pedido Dc.Edmilson)

- Sigberto - rec. cirur. (esposo ir. Úrsula)

CANTINA PRÓ CORO INTEGRAÇÃO
Após o culto da noite, teremos Sobá!

PROGRAMAÇÃO DO FIM DO ANO 2018 
- Coro Sibemol - Hoje, às 19h - Musical "Celebrando Jesus" 
- Coro Integração - próximo dom. 23, às 19h - Cantata "Redentor e Rei"        
- 31/dez. - Culto de louvor e gratidão por 2018 e chegada de 2019.

AGENDA 2019 - OFERTA PRÓ CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS
À venda na Secretaria ou na mesa dos Diáconos - R$ 30,00. Adquira a 
sua como oferta para a construção dos banheiros e em gratidão pelos 
70 anos da SIB - Jubileu de Vinho. Precisamos muito da sua 
colaboração!

VIAGEM MISSIONÁRIA EM JANEIRO 2019 - "BARCO PANTAVIDA"  
Contamos com os irmãos nas doações de roupas, calçados, arroz  e 
também balas, pirulitos e doces. Entregar até 13/01/19. MEM - Dulci.

O LEÃO E OS TRÊS BOIS

 Num pasto viviam três bois, que sempre pastavam 
juntos . Eles eram amigos há muito tempo. 
 Ali perto, vivia um leão que todos os dias ia observar 
os bois e pensar numa forma de devorá-los. Mas o leão sabia 
que nunca poderia lutar com três bois. Depois de algum 
tempo, usando sua esperteza, provocou  os bois para que 
surgisse uma briga entre eles.
 Eles brigaram e se separaram. Como não estavam 
mais unidos, foi fácil para o leão comer um a um tranqüi-
lamente.
 Amiguinho, existe um versículo na Bíblia que diz:  
Melhor é serem dois do que um... porque se um cair, o 
outro levanta o seu companheiro.
 Quando estamos juntos e em paz com as 
pessoas que amamos e que nos amam, é mais difícil de 
nos fazerem algum mal, ou passarmos por dificuldades.
 Deus não quis que nós vivêssemos sozinhos, por 
isso ele criou um casal, para que um cuidasse do outro.  
Quando nos separamos, ou brigamos com os nossos 
queridos, ficamos mais fracos e os inimigos podem nos 
atingir mais facilmente.
 Isto acontece tanto na vida material, familiar, 
como também espiritual. Quando nos afastamos da 
comunhão com os irmãos, mesmo estando na igreja, o 
inimigo nos afeta mais facilmente e podemos até nos 
tornar presas dele para prejudicar a igreja.

 Um beijo da Tia Laudicéa.

REFLEXÃO: COMECE FAZENDO O QUE É NECESSÁRIO, 
DEPOIS O QUE É POSSÍVEL, E DE REPENTE  VOCÊ 

ESTARÁ FAZENDO O IMPOSSÍVEL.

EVANGELISMO E MISSÕES

Maternal

Pré-Primário

Primário

Juniores

SALAS 

Adolescentes

16/DEZEMBRO

   ESCALA DA EBD

23/DEZEMBROCLASSES

Henrique

Luiz Nilton

Pr. Jonas

Pr. Júnior

 Bety / Cristiane 

Karla / FabianaElis

Beatriz Beatriz 

Bety / Cristiane 

JOVENS E ADULTOS JOVENS E ADULTOS

Souza Souza

Henrique

Luiz NiltonSalão Social
Panorama do NovoTestamento

 Jovens
 Conhecendo a Bíblia

 Pr. Júnior

Pr. Jonas

Templo Antigo
Igreja, Adoração e

Responsabilidade Social

  Evangelismo
Mutualidade, Relacionamentos Segundo a Bíblia

Gabinete - Inglês
Panorama do Antigo Testamento

Escala  Escala

ADORADOR JÚNIOR: 09 a 11 anos

Retire a Ficha na mesa dos Diáconos!

 Crianças de 2 a 8 anos

CULTO
INFANTIL

 Escala
16/DEZEMBRO

 Musical "Celebrando Jesus’’
CORO SIBEMOL

23/DEZEMBRO
 Cantata "Redentor e Rei»

Coro Integração   

16 - DOMINGO
Francis Santana Nava Cardoso
Jonas Cordeiro de Pina

17 - SEGUNDA
Pedro Henrique de O. Ramos 

18 - TERÇA
José Pereira Dobes 
Letícia C. de Pina C. Pereira

19 - QUARTA
Francibelle Nadalin da Silva
Lucrécia da Silva Araújo Paiva
Samilly Gabriela V.O. dos Santos

20 - QUINTA
Elly Waldow Schmidtke
Marcelo Ribeiro e Silva
 
21 - SEXTA
Mª. Luzanira N. de S Nascimento

Alethéia / Ludmila Alethéia / Ludmila

CARTA DA PRISÃO 

De: Carlos André (em Valparaíso)

Para: Miss.: Manfredo

 “A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado missionário 

Manfredo. Peço a Deus que abençoe sua vida e sua casa, em 

nome de Jesus e te dê muita força e anos de vida para continuar 

com esse trabalho... obrigado pelos envelopes e tarifas, muito 

obrigado pelas revistas (os verdadeiros adoradores). Necessito 

de uma Bíblia de estudos e também de livros bíblicos e estudos.

 Creio que Deus vai preparar tudo para mim, casa, 

trabalho, família, esposa, enfim tudo, só preciso ser fiel a Deus.   

Esses dias eu preguei aqui, usamos o microfone pois os cultos 

são com mais de 500 pessoas. Eu fico em cima do altar com os 

demais pastores, sou único pastor jovem aqui, Deus tem 

glorificado o nome dele através da minha vida, glórias a Deus 

por isso, eu estou sendo útil na obra Dele.

 Deus é maravilhoso por tudo que Ele é. É muito bom ser 

filho de Deus! Os irmãos me receberam bem, eles me honram, 

eu os respeito, eles me respeitam, todos me ouvem, uns eu tive 

que disciplinar, mas todos ouvem a minha voz, louvado seja 

Deus, pois eu tenho só 25 anos de idade, e Deus me confia 

tamanha responsabilidade.

 O meu sonho é ser capelão. Não vou desistir não. Deus 

vai fazer de mim um pregador. Eu creio que Deus vai me dar 

condições para eu fazer teologia, pois quero ser um obreiro 

aprovado, e todos esses materiais bíblicos que você tem 

enviado e ainda vai enviar, tem me ajudado muito, amém! Vou 

aguardar a Bíblia de Estudo e os livros, em nome de Jesus 

Cristo!...”

 (Obs.: Caso queira tomar conhecimento do texto comple-

to, procure o irmão Manfredo...é bastante interessante! Ore por 

essa vida e pelo ministério do nosso irmão.)

Ministério de Evangelismo e Missões 

17/12/1988 - Roberto e Sheily                                (30 anos – Pérola) 
17/12/1994 - Claudemir e Rosimeire                       (24 anos – Opala)
17/12/2016 -Edson e Jessica                               (02 anos – Algodão)
18/12/1997- Silvio e Anadalva                                 (21 anos – Zircão)
19/12/1987 - Carlos e Célia                                      31 anos – Nácar)
20/12/1997- André e Cintia                                     (21 anos – Zircão)

16 - Domingo - Samuel Stoeterau Arte
18 - Terça – Brunna Hetzel da Silva
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