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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

21/01/18 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

14
JAN.
2018

Reunião de Oração7h15-8h

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

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

@sibcg
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Vigilância

Aron Aron

Gerson

Adilton e Valéria

Antº. Carlos Ilde  / Ineu / Eleno

Rafael

28%

Rafael

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

Terças  -  9h-11h
PR. JONAS

14h-17hQuintas - 9h-11h

Sandro Sandro

TERÇAS

Juliene Aline

Edmilson e Luzanira

Embaixadores e Mensageiras do Rei    

RECEITA ATÉ DIA 07 DE JANEIRO 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:_______________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

IGREJA PERSEGUIDA

 Depois de ouvir a história na EBD no Domingo passado, 
senti o desejo de compartilhar com a Igreja a minha experiência:
 "Em 1986, participando de congresso evangelístico no 
ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, encontrei um stand 
denominado “Irmãos Perseguidos”. Esta era uma organização 
cristã sediada na Polônia, cujo presidente era o Pastor Waldemar 
Sardaczuk. Naquela época o muro de Berlim ainda não havia 
caído (o sistema comunista encabeçado pela União Soviética 
romper-se-ia apenas em 1989).
 A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, coman-
dada pela Rússia, perseguia e prendia “oficialmente” os cristãos 
e fechava e demolia igrejas. Continua fazendo isto veladamente 
nos dias de hoje, porém, naquela época, era uma ostensiva 
política de governo. 
 "A organização Irmãos Perseguidos propunha-se a 
cuidar e velar dos irmãos e da igreja perseguida por trás da 
“Cortina de Ferro”.
 A Cortina de Ferro era o nome dado à delimitação 
geográfica dos países comunistas da União das Repúblidas 
Socialistas Soviéticas (URSS). Uma das propostas da organi-
zação Irmãos Perseguidos era que os cristãos do Ocidente 
pudessem escrever cartas de encorajamento aos irmãos presos 
e encarcerados pelo regime comunista da URSS. Mesmo que 
provavelmente não pudessem ser lidas, em parte devido ao 
idioma diferente, em parte devido à censura dos presídios 
comunistas, os irmãos presos pela sua fé ao menos ficavam 
sabendo que as cartas eram endereçadas para eles, encora-
jando-os a permanecerem firmes no Senhor.
 "Escrevi cartas durante cerca de cinco anos para 
algumas irmãs e alguns irmãos encarcerados devido à sua fé, em 
presídios de países comunistas.
 Uma das irmãs para a qual escrevia sistematicamente 
era a irmã Galina Walentchskhaya, presa em um complexo 
penitenciário nos arredores de Moscou, capital da Rússia.
 Não tinha certeza que ela pudesse ler, mas tinha a 
convicção de que aquelas cartas cumpriam uma missão muito 
especial: a de testemunhar do amor de Jesus aos encarcerados, 
e mesmo às autoridades do mundo comunista daquela época."

 A Paz de Jesus 
 Aluízio Pires Ribeiro Filho 

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

14/01/18 MANHÃ NOITE

Vigilância

Aron Aron

Eduardo 

João e Silvia

Luzanira Andrea/ Ineu / Davi

Rafael Rafael

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

Sandro Sandro

Edmilson Daniella e Pedro Augusto

Alice e Raquel



ATIVIDADES

PEDIDOS DE ORAÇÃO

ANIVERSÁRIOSEDUCAÇÃO CRISTÃ
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Maternal

Pré-Primário

Primário

Juniores

Jovens

Adolescentes

Daniel

Novos Decididos

 Alternativa

14/JANEIRO

   ESCALA DA EBD

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

‘‘Irmãos, orem por nós’’. 1 Ts. 5. 25

21/JANEIROCLASSES

 

ESTE MÊS

Doutrinas

- Clélia - (Avó do Aron)
- Dária Schmidtke Winter
- Eliane-(ir. da Marlene Doneidar)
- Eunice - (esposa do ir. Heber)
- Juliano Waldow (primo da Queli)

- Luiz Pulcinelli-(Tio da Alethéia)                                 
- Luiza - (mãe da Keila)
- Odete A.Lopes - (prima do ir. 
                             Walter Antunes)
- Pr. José Carlos e Família.

14 - DOMINGO 
Claudia Sabrina Pereira Lopes
Larissa Albuquerque Rosa Silva
Raquel de Paula Nogueira
Thais Goetz

15 - SEGUNDA
Hélio Augusto de M. Mascarenhas
Thais Henrique Costa

18 - QUINTA
Erinaldo Clemente de Melo

LEITURAS DIÁRIAS PARA 2018 
Estão à venda na mesa dos Diáconos aos domingos e na Secretaria da 
Igreja, no horário de expediente, de Segunda a Sexta-feira,  as seguintes 
opções devocionais:
- Manancial - (brochura,  tam. médio) - R$ 15,00 e
- Presente Diário - (espiral, grande) - R$ 20,00. Adquira o seu!!

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL ESPECIAL
Durante este mês, nossa EBD funcionará da seguinte forma,  com início 
às 09h00:
- Adolescentes, Jovens e Adultos, no Templo;
- Departamento infantil - crianças até 11 anos,  no Salão Social.

ADORADOR JÚNIOR:  
09 a 11 anos

Retire a Ficha na mesa dos Diáconos.

 

A VERDADEIRA MOTIVAÇÃO

 A entrega de uma oferta missionária pode ter vários 
motivos. Entre eles, podemos apresentar várias explicações:  
“O alvo da igreja deve ser alcançado”; “Não posso dar menos 
esse ano”; “Nossa classe precisa ganhar”; “Minha oferta vai 
beneficiar muitas pessoas”; “Minha contribuição irá ajudar 
no desenvolvimento da obra de evangelização”.
 Esses motivos são relevantes e podem alegrar os 
contribuintes, mas o verdadeiro motivo para qualquer 
trabalho no reino de Deus deve ser “Faço minha parte porque 
o amor de Cristo me constrange”. Só o amor de Cristo poderá 
dar-nos a medida exata daquilo que o Senhor quer que 
façamos. Só quando relacionamos nossa participação com 
o amor de Cristo é que teremos a bênção do Senhor da Seara.    
Só então se cumpre a promessa: “Dai, e ser-vos-á dado, boa 
medida, recalcada, sacudida e transbordando, deitarão no 
vosso regaço” (Lucas 6.38).
 Façamos das nossas ofertas para missões, uma 
oportunidade para a manifestação do amor de Cristo através 
de nós. Elas poderão ajudar a alcançar mais pessoas, das 
crianças usuárias de drogas nas cidades às comunidades 
ribeirinhas.
 Cumpramos com a missão que o Mestre e Salvador nos 
ordenou. Use sua vida como uma resposta ao clamor da-
queles que precisam conhecer Jesus. Vamos juntos 
conduzir os perdidos a Cristo!

 Pr. Jeremias Nunes dos Santos (Gerente de Comuni-
        cação de Missões Nacionais) - A Pátria para Cristo

A SENTENÇA

 Numa cidadezinha morava uma mulher que não 
gostava de sua vizinha. Inventou então uma mentira sobre ela e 
espalhou pela vizinhança e a mulher terminou presa pela polícia e 
acusada de furtos.
 Como não teve como provar as acusações, a mulher foi 
solta e inocentada. Resolveu então processar a que a acusou e 
pedir uma indenização pelo mal que lhe causara.
 No dia do julgamento, o juiz achou justo que a autora 
dos boatos pagasse o valor de R$ 20 mil àquela que foi presa 
injustamente. Diante disso, a processada disse ao juiz:- 
Meritíssimo, meus comentários não foram tão maldosos a ponto 
de eu ter que pagar todo esse dinheiro a ela. O que eu fiz foi um 
simples comentário e nada mais. Nós somos vizinhas e nos 
conhecemos há anos. Foi tudo um mal entendido e nada mais. Eu 
não posso ser condenada!
 O juiz disse, então:- Certo. Então, antes de eu dar 
sentença, me faça um favor: escreva todos os comentários que a 
senhora fez sobre sua vizinha num papel. Em seguida, pique o 
papel em pequenos pedacinhos e os jogue pelo caminho da sua 
casa. Amanhã, volte aqui para ouvir a decisão final.
 A mulher obedeceu a ordem do juiz, mesmo não 
entendendo muito bem o que ele queria com aquilo. No dia 
seguinte, ela voltou ao tribunal.
 Ao reiniciar o julgamento, o juiz disse:- Antes de dar a 
sua sentença, você terá que cumprir uma missão: terá que pegar 
todos os pedaços de papel que espalhou pela rua ontem e trazer 
até mim.
 A mulher, na mesma hora, reclamou:- Não posso 
meritíssimo. O vento espalhou os pedaços para todos os lados e 
eu já não sei onde eles foram parar. Essa missão é impossível! O 
juiz respondeu a acusada:- Isso é tão impossível quanto impedir 
que um comentário ruim destrua a honra de uma pessoa! Assim 
como a senhora nunca mais poderá recolher os pedaços de papel 
que jogou pelo caminho, também nunca poderá desfazer o mal 
que fez àquela mulher. Se você não pode falar bem de alguém, não 
fale nada. Eu julgo a senhora culpada e espero que essa 
indenização lhe sirva como lição!
 
 Amiguinho, a Bíblia diz que "há palavras que ferem 
como espada" (Provérbios 12:18) e, como vimos aqui, um 
"simples" comentário pode destruir a vida de alguém, ou 
amizades. Quantas vezes não vemos esse tipo de coisa dentro de 
nossa própria igreja? Infelizmente, não são poucas as pessoas 
que dizem temer ao Senhor, mas, ainda assim, são capazes de 
prejudicar o irmão com acusações sem fundamento.
 Em Provérbios 6:19 diz que Deus detesta "a teste-
munha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia 
entre irmãos", sendo assim, use a sua boca para edificar vidas e 
não para destruí-las!

 Um beijo da Tia Laudicéa!

E B D E B D

ESPECIAL ESPECIAL

19 - SEXTA
Andreia de Souza Antunes
Cintia Moreira da Silva
Regina Maria Corrêa Feitosa

20 - SÁBADO

Anivalda da S. P. de Oliveira

Manfredo Winter
Nelson Alves Pereira Junior

BODAS

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

18/01/1992 - Denival e Maria Elizabety             (26 anos - Alexandrita)
18/01/2011 - William e Edileusa                         (07 anos – Latão ou Lã)
20/01/1980 -  Antonio e Sebastiana                       (38 anos - Carvalho) 
20/01/1990 -  Aluízio e Cristiane                             (28 anos - Hematita)

 

 Crianças de 2 a 8 anos

CULTO
INFANTIL

 Escala
14/JANEIRO

Wéllington / Márcia / Maria Eduarda

21/JANEIRO

Raquel / Gabriela / 

EVANGELISMO E MISSÕES

ESTE MÊS

14 - Domingo - Isabela Ribeiro Brunet Dias  e
                         - Davi Nadalin Silva
16 - Terça        - Davi de Oliveira Alves

Inglês

NOTA DE FALECIMENTO - Comunicamos com pesar, o falecimento do 
irmão Alfredo Schmidtke, pai da irmã Dária Schmidtke Winter, ocorrido 
na última Terça-feira, 09/01, em Curitiba-PR, onde foi sepultado. 
Oremos pela família enlutada.
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