SIB CG-DELIBERAÇÕES Nº 99 DA DIRETORIA
Em atendimento ao disposto no 2º. do Art. 19 do Estatuto
da SIB, a Diretoria Estatutária da Igreja reuniu-se no dia 22/05/2018
com seis membros presentes, nas dependências da SIB, 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 do prazo citado acima.
1)RELATÓRIOS FINANCEIROS – Foram aprovados os relatórios
financeiros dos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2018.
2)MOVIMENTO DE MEMBROS – ENTRADA POR CARTA DE
TRANSFERÊNCIA – Geraldo Felix Martins e Lourdes de Fatima
Rodrigues Martins da PIB de Campo Grande-MS, Sérgio Torres da
Silva, Rosilene Rubim Torres, Isabelle Rubim Torres e Daniel Rubim
Torres da IB Às Nações (antiga Almeida Nova-CG/MS), Marcio
Augusto de Almeida da IB Belo Horizonte de Campo Grande/MS,
Marcel Ortiz do Nascimento, Walkiria Gomes da Silva Zanuncio e
Rafael Zanuncio Ortiz do Nascimento da IB Sarom em CG-MS.
ENTRADA POR ACLAMAÇÃO – Irmãos que farão parte do rol de
membros após a Assembléia do dia 27/05/2018: Aline Fernanda
Corrêa Silva Rêgo; Raysa Lopes da Rocha Alves; Alvani Calheiros
Valério Silva, Mayza Rafaelly Ivo da Silva; Elielcio Oliveira Santos e
Gabriela Sousa Falcão Santos, Luan Pereira Vilhalba, Thauanna
Correa Mendonça Vilhalba, Érika Lima de Souza Santana, Kelen
Cristina Escobar Urbieta de Miranda, Mauro Flávio Peterson Santos,
Raquel Soares Pimenta Santos, Ravena Garcete Vicente dos Reis,
Thiago Albert dos Reis, Jovanilson Paiva dos Santos, Lucrécia da
Silva Araújo Paiva e Leticia Araújo Paiva.
SAÍDA POR CARTA DE TRANSFERÊNCIA: Daniel Morais Borges,
Liene Viração Santos Morais, Juliene Viração Morais e Beatriz
Viração Morais.
TOTAL DE MEMBROS = 495+11 (aclam.fev/2018) + 10 – 4 = 512
TOTAL GERAL MEMBROS = 512.
Marly N. de Oliveira Niz
1ª Secretária

Jonas Xavier de Pina
Presidente

MINISTÉRIOS
Pastor Titular

Pr. Jonas Xavier de Pina
Pr. Marcos Batista Ferreira da Costa

Educação Cristã

Laudicéa Cordeiro de Pina

Evangelismo/Missões

Dulci Estevam

NOITE

Aron
Sandro
Luiz e Regina
Jasmine
Luzanira
Rafael
Marcio
--------------------

Aron
Sandro
Adilton e Valéria
Isadora
Ilde / Carlos / Eleno
Rafael
Marcio
Claudio / Vágno

MANHÃ

NOITE

Aron
Sandro
Jonas e Érika
Flávia
Célia
Matheus P.
Daniel B.
--------------------

Aron
Sandro
Julio e Santina
Daniella e Pedro E.
Davi / Ademir / Erinaldo
Matheus P.
Daniel B.
Geraldo / Hudson

ADMINISTRAÇÃO
RECEITA ATÉ 10 DE JUNHO 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.

100% 112%
47%
ORÇADO

REALIZADO

CONTRIBUIÇÕES
Dízimos e Ofertas
Dízimos e Ofertas
Construção
Ação Social

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

ATIVIDADES SEMANAIS

SEGUNDAS
7h15-8h Reunião de Oração

Mauricea Brunet Dias

TERÇAS
5h30-6h30 Reunião de Oração-V.S.

CONTATOS
Rua 26 de Agosto, 2005, Amambaí
Campo Grande - MS / CEP 79005-030
secretaria@sibcg.org.br
www.sibcg.org.br

24/06/18
Multimídia
Som
Recepção
Recepção Lateral
Diáconos
Transmissão
Câmera
Vigilância

MANHÃ

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

Elosande Camondá Pereira

Administração

17/06/18
Multimídia
Som
Recepção
Recepção Lateral
Diáconos
Transmissão
Câmera
Vigilância

AGÊNCIA

CONTA

OP

3497-5
1108
1108
1108

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

003
013
013

SEMPRE NA SIB

Pastor Auxiliar
Música

17
JUNHO
2018

ESCALAS

DELIBERAÇÕES

facebook.com/sibcg

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

QUARTAS
18 às 21h Aulas de Musicalização

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.

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

19h Culto de Oração
30 Embaixadores e Mensageiras do Rei

QUINTAS
15h00

Visitante, seja bem vindo!

ATENDIMENTO NA SECRETARIA

19h-21h

MCM - Oração
Aulas de Musicalização

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

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.

Ministério: Pr. Jonas Xavier de Pina

EDITORIAL
O QUE A EDUCAÇÃO MISSIONÁRIA
DEVE PROPOR AO ADULTO?
(Continuação do Editorial do Boletim de 03/06/17)
Ensino e Missões se fundem. Para haver missões é preciso
aprender a fazer missões, e para aprender é preciso haver ensino. Para
que adulto na igreja faça missões, ele precisa ser conscientizado, precisa
estar biblicamente embasado e convicto dos propósitos de Deus para a
humanidade. Essa conscientização deve ser dada de forma pessoal e
coletiva. Ou seja, ele precisa aprender que todo crente em Cristo foi
chamado para obedecer ao Ide de Jesus.
A Educação Missionária tem como meta mostrar que o Reino
de Deus chegou através de Jesus e que nele temos vida: “Ele nos
libertou do império das trevas e nos transportou para o Reino do
Filho do seu amor” (Cl 1.13).
Então, conhecendo a Palavra, temos a consciência de que
Jesus deseja assumir o governo do coração do homem. O adulto que sabe
do seu dever como Cristão, exercitará a fé e descobrirá dia após dia que
“tudo é possível ao que crê” (Mc 9.23), pois de forma amadurecida ele
sabe que em Cristo ele é totalmente regenerado do domínio do pecado,
que em Cristo ele é liberto e, por isso, entende que a obra missionária
precisa ser praticada.
Carlos Wesley disse: “Ninguém pode aﬁrmar de coração que
Jesus Cristo é o Senhor, a não ser que tu removas o véu e instiles nele a
palavra viva. Só então nos conscientizaremos de que queremos o sangue
de Cristo. E, como gozo inexprimível, clamamos: ‘Tu és o meu Senhor,
meu Deus.’ Instila em nós a fé viva, pois todo aquele que a recebe possui
em si esse testemunho, e crê conscientemente. É a fé que tudo vence, que
move montanhas, que salva todos que invocam a Jesus e os aperfeiçoa
em amor”.
É essa a convicção que a Educação Missionária deve
imprimir no coração de cada adulto que faz parte do corpo de Cristo.
Ela deve propor a continuidade do crescimento na graça e no
conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Concluindo
Voltando ao texto de 2 Timóteo 3, Paulo fala sobre as
perseguições e sofrimentos que enfrentou e sobre os livramentos que o
Senhor lhe proporcionou. Ele continua dizendo: “De fato, todos os que
desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos.
Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior enganando e
sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que
aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o
aprendeu. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para
que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda
boa obra”.
A Educação Cristã Missionária, ao cumprir seu papel, faz
com que o adulto permaneça, mesmo estando em um mundo corrompido
pelo pecado, preso àquilo que aprendeu e esteja preparado para o
exercício de toda boa obra, mesmo em meio a perseguições, mesmo
sendo difícil ser cristãos nos últimos dias.
Que venha sobre nós o reino de Deus e, assim, cumpramos o
ministério que recebemos do Senhor Jesus, fundamentados na Palavra,
conduzidos pelo processo de Educação Cristã e cumprindo a missão
através da Educação Missionária.
Eliete Celestino dos Santos Rodrigues
Ministra de Educação Cristã na PIB de Mesquita (RJ)
Adaptação Lídia Pullin

EDUCAÇÃO CRISTÃ

EVANGELISMO E MISSÕES
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A COMPRA DE UM MILAGRE
Uma menina acordou e escutou seus pais conversando sobre a doença de seu irmãozinho.
- O médico disse que não tem mais o que fazer. A cura
agora, só com um milagre. Não temos dinheiro para a cirurgia. O
menino tinha um tumor no cérebro e estava muito mal.
Preocupada e querendo ajudar, a menina pegou seu
cofrinho, conferiu as moedinhas e saiu, sem falar com ninguém,
para a farmácia.
Lá chegando, disse ao dono da farmácia, que estava
abrindo as portas:
- Eu vim comprar um MILAGRE. Minha mãe disse que
só esse remédio pode salvar a vida de meu irmão.
Sem saber o que dizer, o homem calou-se, mas seu
irmão, que tinha ido falar com ele, dirigiu-se à menina e perguntou:
- Quanto você tem para pagar o MILAGRE?
- Todo o meu dinheiro está neste cofrinho. Pode contar.
O homem abriu o cofrinho, contou as moedas e tinha
R$ 1,50.
- Está ótimo! Dá certinho para pagar o MILAGRE. Vamos até
sua casa.
Amiguinho, aquele homem era um neurologista
muito experiente. Ele fez a cirurgia de graça.
Esta história nos dá uma lição muito importante: o
amor vence barreiras e produz milagres. Deus conhece o
coração e a intenção e ajuda quando demonstramos amor
por alguém, não com palavras apenas, mas através de
gestos.
Um beijo da Tia Laudicéa
ADORADOR JÚNIOR: 09 a 11 anos
Retire a Ficha na mesa dos Diáconos!

ESCALA DA EBD
CLASSES
Maternal

17/JUNHO

24/JUNHO

Alethéia/Ludmila/Daniella Alethéia/Ludmila/Daniella

Elis / Fabiana

Karla / Nanci

Primário

Beatriz / Ingracy

Luciane / Ingracy

Juniores

Bety / Cristiane

Bety / Cristiane

Henrique

Henrique

JOVENS E ADULTOS

JOVENS E ADULTOS

Luiz Nilton

Luiz Nilton

Glauco

Glauco

Pré-Primário

Adolescentes
SALAS
Templo Antigo
Panorama do Antigo Testamento

Salão Social

Quem é Deus
O que todo Cristão precisa saber

Evangelismo

Aislan

Aislan

Alice

Alice

Inglês

Escala

Escala

E B D - às 18h

Laudicéa

Panorama do Novo Testamento

Jovens
Igreja - Adoração Resp. Social
Conhecendo a Bíblia

Salão Social

Pr. Marcos

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

A IGREJA PERSEGUIDA

Cristãos ao redor do mundo têm negado seus direitos
quanto à liberdade religiosa, tornando-se vulneráveis a hostilidades em diferentes esferas da vida: na individualidade, na
família, na comunidade, na nação e na igreja.
Mais de 215 milhões de cristãos no mundo enfrentam
algum tipo de oposição como resultado de sua identiﬁcação
com Jesus Cristo. Esse é o número estimado pelo centro de
pesquisas da Portas Abertas, calculado por meio de um
questionário aplicado a cristãos locais, e que classiﬁca os 50
países onde a perseguição é mais severa.
A perseguição religiosa ocorre quando:
• não têm seus direitos de liberdade religiosa garantidos;
• a conversão ao cristianismo é proibida por conta de ameaças vindas do governo ou de grupos extremistas;
• são forçados a deixar suas casas ou empregos por medo da
violência que pode alcançá-los;
• são agredidos ﬁsicamente ou até mesmo mortos por causa
de sua fé;
• são presos, interrogados e, por diversas vezes, torturados
por se recusarem a negar a Jesus.
O número de cristãos perseguidos inclui aqueles que
são confrontados com outras formas de hostilidade do que
apenas a violência isolada. Também, em alguns países, a perseguição afeta todos os cristãos, qualquer que seja sua
denominação. Em outras nações, ela afeta apenas uma parte
da comunidade cristã, a qual se difere em algum aspecto das
outras denominações. Sendo um cristão, por exemplo, menos
ativo no evangelismo e/ou em outras atividades públicas que
outros, chama para si menos atenção e é menos confrontado.
A perseguição também pode depender da região do
país onde vivem os cristãos. Áreas dominadas pelos muçulmanos em países de maioria cristã podem exercer uma forte
pressão sob os cristãos, até mesmo cometer atos de violência
contra eles, mesmo que o país seja de maioria cristã.
A equipe de pesquisa da Portas Abertas, no entanto,
aﬁrma que o cristianismo é a religião mais perseguida no
mundo, já que avalia também o tipo de assédio e sua gravidade.
É para socorrer e fortalecer o corpo de Cristo que a
Portas Abertas atua há mais de 60 anos em mais de 60 países
onde existe algum tipo de proibição, condenação, execução ou
ameaça à vida de pessoas ou à liberdade de crer e expressar a
fé em Jesus Cristo.
O apoio vem por meio de Bíblias, materiais cristãos,
treinamentos, ajuda socio-econômica e presença – dentre
muitas outras maneiras – para que esses cristãos sejam
fortalecidos para servir e levar boas novas às suas comunidades.
Site Portas Abertas/Min. Evangelismo e Missões

Escala

CULTO
INFANTIL
Crianças de 2 a 8 anos

17/JUNHO
1 a 2 anos - Patrícia / Gabi / Evellin
3 a 4 - Laís / Daniella Estevam
5 a 8 - Nanci / Ivan
24/JUNHO
1 a 2 anos - Gabi / Lucrécia / Larissa
3 a 4 - Marcia / Patrícia U.
5 a 8 - Henrique / Keila

19 - TERÇA
Herllan Henrique Pelais

17 - DOMINGO
Osmar Moreira
18 - SEGUNDA
Maria Regina V. S. da Silva

19 - Terça – Davi Nogueira Vieira Rodrigues

19/06/2009 - Marcos e Ana Paula
22/06/1991 - Pr. Célio e Lucia

(09 anos - Cerâmica)
27 anos - Crisoprázio)

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

- Adelaide Serodio Teixeira
- Antonio e Rosalina
- Aparecido - (Pai da Eliana)
- Cristiane L.Peralta (A.Edmilson)
- Dalva Arruda dos Santos
- Eliane - (ir. da Marlene Doneidar)
- Everilda (Eve-esposa do Pr.Marcos)
- J uliano Waldow (primo da Queli)

-

Letícia - (Esposa do Elosande)

- Maria Mardine Fraulob
- Valderedo - (Pai da Gisele)
-

Pedro - (Esposo da Dulci)

-

Pr. Aldo Freitas da PIB de
Arapongas-PR -(Tio da Walkíria)

- Viagem Missionária do Pr. Jonas

ATIVIDADES
CANTINA PRÓ-FAMÍLIA- Após o Culto da noite, venha
saborear Sobá.
OFERTA DE AMOR - CONSTRUÇÃO BANHEIROS Irmãos, faça sua oferta através do envelope, identificando “Oferta banheiros’’. Precisamos muito da sua
colaboração!
NA TENDA - JOVENS DA SIB - Dia 30/06, Sábado, às 19h00,
convite aos que estão na faixa de 17 a 35 anos de idade.

