SIB CG - DELIBERAÇÕES Nº 48 - 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 24 de maio de 2018, nas dependências
da SIB, com a presença de 09 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)APROVAÇÃO DE ATA – Foi lida e aprovada a Ata nº 1156 da
Assembléia Geral Ordinária.

24/06/18
Multimídia
Som
Recepção
Recepção Lateral
Diáconos
Transmissão
Câmera
Vigilância
01/07/18
Multimídia
Som
Recepção
Recepção Lateral
Diáconos
Transmissão
Câmera
Vigilância

MANHÃ

NOITE

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

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

MANHÃ

NOITE

Aron
Sandro
João e Silvia
Isadora
Lucia
Rafael
Marcio
--------------------

Aron
Sandro
Adilton e Valéria
Edmilson
Andrea / Erinaldo / Ineu
Rafael
Marcio
Gerson / Jovanilson

ADMINISTRAÇÃO
RECEITA ATÉ 17 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.

2)RELATÓRIOS MINISTERIAIS – Foram apresentados os relatórios
de atividades mensais, dos Ministérios: Pastoral, Administração,
Educação Cristã.

Marly N. de Oliveira Niz

Jonas Xavier de Pina

1ª Secretaria

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

REALIZADO

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

ORÇADO

CONTRIBUIÇÕES
Dízimos e Ofertas
Dízimos e Ofertas
Construção
Ação Social

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

Elosande Camondá Pereira

Administração

100% 112%
53%

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

24
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
A IGREJA E SUA PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE
Entende-se por igreja aquele cristão consciente e
inﬂuente na sociedade. Consciente porque é capaz de produzir
um julgamento honesto sobre os seus atos. Inﬂuente porque é a
transparência da sua crença no Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Sua vida é, portanto, pertinente com sua conduta. Conduta que o
qualiﬁca como ético e moral.
Qualiﬁcar a sociedade é entendê-la como o agrupamento de pessoas com propósitos comuns, ou melhor, como deﬁnem os dicionários, reunião de pessoas que se ajuntam para
conviver e discutirem seus interesses mútuos. Logo, igreja, como
o cristão consciente, tem sua importância na honestidade da sua
vivência. Seu brilho de honradez.
Pode-se, então, alistar em que momentos o cristão é
essencial na sociedade atual:
1 – Quando defende a dignidade humana – apreendeu nos
ensinos de Jesus que todos são amados por Deus e igualmente
possuidores de signiﬁcado por portarem sua semelhança. Logo é
um embaixador da liberdade. Trabalha para que todos sejam
iguais perante a lei. Lei que oferece não uma sobrevivência, mas
a vida frutífera.
2 – Quando encarna pela sua fé a esperança para a
solução dos problemas mundiais – problemas que vão do
social ao espiritual. Faz da sua educação cristã missionária a
proclamação da graça divina, ou seja, testemunha para a
sociedade que o equilíbrio vem do favor de Deus e não somente
da política. Porque a política, hoje, está impregnada pela corrupção, fato papável na maioria dos políticos brasileiros. As
informações divulgadas pela imprensa nos mostram claramente
esse proceder.
3 – Quando se permite ser um missionário – propagador da
mensagem cristã que condena o pecado, mal que afeta a humanidade. A conduta dos seres humanos atuais atesta isso.Temos o
crescimento da violência doméstica, urbana e mundial, o
crescente número de refugiados em busca de um lugar que lhes
ofereça paz e ainda, a má distribuição dos recursos da natureza
onde uns poucos vivem em abundância quando muitos vivem na
miséria. Miséria que ofende a Deus. Ele é o dono do mundo.
A sociedade só será eﬁciente e de relevância quando
o cristão (igreja) pela conduta aprovada por Deus for inﬂuenciador.
Pr. Marcos Batista Ferreira da Costa

EDUCAÇÃO CRISTÃ

EVANGELISMO E MISSÕES
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TEM A VER COMIGO, SIM
Um rato viu o fazendeiro abrir um pacote. Interessado em comida ﬁcou olhando e viu que se tratava de
uma ratoeira.
Desesperado saiu gritando avisando à galinha, ao
carneiro e à vaca. Os três disseram que uma ratoeira só
incomodava a um rato. Isso não lhes dizia respeito.
À noite, ouviu-se o barulho de uma ratoeira. A
mulher correu no escuro e não viu que se tratava de uma
cobra que a picou.
Ficou doente e o marido precisou fazer uma canja.
Assim, matou a galinha. Não melhorando, a mulher recebeu
visitas e o marido precisou matar o carneiro para alimentar os
visitantes. A mulher terminou morrendo e foram tantos ao
enterro, que o fazendeiro precisou matar a vaca para dar
comida a tantos parentes de longe.
Amiguinho, o problema de um é o problema de
todos. Quando há uma ratoeira na casa, todos correm
risco.
Na igreja, quando o diabo começa a agir, todos
precisam ﬁcar atentos.
Um beijo da tia Laudicéa.
“Vigiem e orem para que não sejam tentados”.
Mateus 26.41
ADORADOR JÚNIOR: 09 a 11 anos
Retire a Ficha na mesa dos Diáconos!

ESCALA DA EBD
CLASSES
Maternal

24/JUNHO

01/JULHO

Alethéia/Ludmila/Daniella Alethéia/Ludmila/Daniella

Karla / Nanci

Nanci / Elis

Primário

Luciane / Ingracy

Beatriz / Luciane

Juniores

Bety / Cristiane

Bety / Cristiane

Pré-Primário

Henrique

Claudia

JOVENS E ADULTOS

JOVENS E ADULTOS

Henrique

Henrique

Pr. Marcos

Pr. Marcos

Pr. Jonas

Pr. Jonas

Eva

Eva

Gabinete - Inglês

Escala

Escala

E B D - às 18h

Laudicéa

Adolescentes
SALAS
Templo Antigo
Quem é Deus
O que todo Cristão precisa saber

Salão Social

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

A PERSEGUIÇÃO HOJE
A cada ano, a perseguição aos cristãos se intensiﬁca
no âmbito global. O número de cristãos com medo de ir à igreja
ou que já não têm uma igreja aonde ir tem aumentado, bem
como daqueles que têm de escolher entre permanecer ﬁel a
Deus ou manter seus ﬁlhos seguros. Ou das vítimas da violência
extrema que perdem familiares, casa, bens e liberdade por
compartilhar a mesma crença de muitos aqui no Brasil: a fé em
Jesus Cristo.
Em sua compreensão clássica, a perseguição religiosa é realizada ou respaldada pelo Estado. A realidade,
porém, mostra que isso não é geralmente o que acontece. Nos
dias de hoje, o papel de agentes não estatais é cada vez mais
visível – um exemplo disso são os grupos extremistas, tais como
Estado Islâmico, Boko Haram e Al-Shabaab.
Outros atores sociais também podem ser mencionados: agentes da sociedade civil, líderes de grupos étnicos,
líderes religiosos não cristãos, líderes eclesiásticos, movimentos radicais, cidadãos comuns formando motins, os próprios familiares, partidos políticos, revolucionários, grupos
paramilitares, cartéis ou redes de crime organizado ou organizações multilaterais.
Não há uma deﬁnição universalmente aceita acerca da
perseguição. Cortes, legisladores e estudiosos abordaram o
conceito sob diferentes perspectivas.
A Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos
Refugiados, adotada em 1951, não deﬁne a perseguição. Entretanto, alguns tentaram estabelecer um padrão elevado para
determinar se uma situação pode ser tida como perseguição ou
não, como o 3º Circuito da Corte de Apelos dos Estados Unidos
e a Comissão Preparatória para a Corte Criminal Internacional.
A Lista Mundial da Perseguição, relatório anual que
respalda o trabalho da Portas Abertas, no entanto, deﬁne
perseguição religiosa como “qualquer hostilidade experimentada como resultado da identiﬁcação de uma pessoa com
Cristo. Isso pode incluir atitudes hostis, palavras e ações contra
cristãos”.

Conﬂitos da Vida

Jovens
Novo Testamento
Igreja Adoração e Responsabilidade

Salão Social - Novo Testamento

Laudicéa

25 - SEGUNDA
Claudia Vargas S. Monteiro
Douglas V. dos Santos

29 - SEXTA
Isadora Ribeiro Brunet Dias

26 - TERÇA
Dercia Ferreira Gomes
Elisângela A. R. Guimarães
Irma Araújo Ferreira

30 - SÁBADO
Danielle Cristina Nogueira
Eva Maria Mugica
Pr. Marcos B. F. da Costa
Santina P. Ricardo da Silva

27 - QUARTA
Daniel Goularte

24 - Domingo - André Lourenço
25 - Segunda - Heitor Afonso Urbieta de Miranda
27 - Quarta - Rafaela Pereira de Azevedo
30 - Sábado - Kesser Lucca de Sousa

25/06/2001 - Aislan e Caroline
28/06/1991 - Lilson e Eliana

(17 anos - Rosa)
(27 anos - Crisoprázio)

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

- Adelaide Serodio Teixeira
- Adilson - esposo da ir.Denilda
- Aparecido - (Pai da Eliana)
- Cristiane L.Peralta (A.Edmilson)
- Dalva Arruda dos Santos
- Eliane- (ir. da Marlene Doneidar)
- Everilda (Eve-esposa do Pr.Marcos)
- Juliano 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 Miss. do Pr. Jonas

- Rosalina e família

ATIVIDADES
Site Portas Abertas/Min. Evangelismo e Missões

Escala

Antigo Testamento

Evangelismo

ANIVERSÁRIOS

CULTO
INFANTIL
Crianças de 2 a 8 anos

24/JUNHO
1 a 2 anos - Gabi / Lucrécia / Patrícia
3 a 4 - Cecília / Patrícia U.
5 a 8 - Henrique / Keila
01/JULHO
1 a 2 anos - Lucrécia / Evellin / Gabi
3 a 4 - Patrícia U. / Duda
5 a 8 - Márcia / Wéllington

CANTINA PRÓ-VIAGEM MISSIONÁRIA - Após o Culto
da noite, venha saborear pastel!
OFERTA DE AMOR - CONSTRUÇÃO BANHEIROS Irmãos, faça sua oferta através do envelope, identificando “Oferta banheiros’’. Precisamos muito da sua
colaboração!
NA TENDA - JUVENTUDE DA SIB - Dia 30/06, Sábado, às
19h00, convite aos jovens e adolescentes.
CEIA DO SENHOR - No próximo domingo, 01/07, no culto da
noite.

