27
MAIO
2018

ESCALAS
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:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

27/05/18
Multimídia
Som
Recepção
Recepção Lateral
Diáconos
Transmissão
Câmera
Vigilância
03/06/18
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
Luzanira
Eleno / Ilde / Carlos
Matheus P.
Daniel B.
Geraldo / Hudson

MANHÃ

NOITE

Aron
Sandro
João e Sílvia
Isadora
Celia
Rafael
Marcio
--------------------

Aron
Sandro
Adilton e Valéria
Daniella e Pedro A.
Erinaldo / Ademir / Davi
Rafael
Marcio
Gerson / Jovanilson Paiva

Ministério: Pr. Jonas Xavier de Pina

EDITORIAL
“FAMÍLIA, MEU LUGAR SEGURO!”
“Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus
de todas as famílias de Israel, e elas
serão o meu povo.”(Jer. 31.1)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

RECEITA ATÉ O DIA 20 DE MAIO 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%

59%

_____________________________________________________________________________
ORÇADO

Pastor Titular

Pr. Jonas Xavier de Pina

Pastor Auxiliar

Pr. Marcos Batista Ferreira da Costa

Música

Elosande Camondá Pereira

Educação Cristã

Laudicéa Cordeiro de Pina

Evangelismo/Missões

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

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

Mauricea Brunet Dias

SEGUNDAS
7h15-8h Reunião de Oração

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

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

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

secretaria@sibcg.org.br
www.sibcg.org.br

facebook.com/sibcg

AGÊNCIA

CONTA

OP

3497-5
1108
1108
1108

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

003
013
013

SEMPRE NA SIB

Dulci Estevam

Administração

REALIZADO

CONTRIBUIÇÕES
Dízimos e Ofertas
Dízimos e Ofertas
Construção
Ação Social

MINISTÉRIOS

Queridos Irmãos!

ADMINISTRAÇÃO

@sibcg

18 às 21h Aulas de Musicalização

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

19h Culto de Oração
30 Embaixadores e Mensageiras do Rei

QUINTAS
15h00

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.

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.

Hoje, encerramos nossas atividades alusivas ao
mês de maio, mês da família. Por esta razão, preciso trazer
uma outra palavra que possa nos fazer reﬂetir sobre
nossas famílias e a importância de cada uma delas em
nossa caminhada.
Buscando através da internet alguma frase que
pudesse ajudar em minhas considerações para este
editorial, encontrei a que passo a mencionar:
“A família é como um barco no mar tempestuoso
deste mundo. Quando todos remam juntos, com amor e
cooperação, ela sempre chega ao cais da felicidade”. Não
encontrei referência ao autor desta frase, mas confesso
que concordo com o que ele ou ela procuraram traduzir em
sua linha de pensamento.
De fato, nossas famílias precisam viver de forma
a expressar um ambiente onde cada elemento tenha oportunidade de mostrar censo comum, cooperação, respeito
mútuo, etc...
Esse modelo de família fará com que todos
possam encontrar o cais da felicidade. Famílias felizes
produzem cidadãos e cidadãs que contribuirão para a
formação de uma sociedade mais justa.
Família, precisa, até mesmo por sua estrutura
ser um lugar onde todos possam lutar por um objetivo
comum: “ O bem estar de todos.”
De que maneira sua família tem experimentado
este desaﬁo? O desejo do meu coração, é que sua família e
minha família, possam ser lugares onde as pessoas
possam expressar seu mais profundo anseio de produzir
relacionamentos abençoadores, na sociedade onde
estamos inseridos.
Tenham todos um abençoado dia do Senhor.
Pr. Jonas Xavier de Pina

EDUCAÇÃO CRISTÃ

EVANGELISMO E MISSÕES
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COMENTÁRIOS SOBRE PONTOS MARCANTES DAS
MENSAGENS FEITOS PELAS CRIANÇAS
ADORADOR JUNIOR
- Não dá pra ser bom com os homens e mau para
Deus. (Rafael Zanuncio - 10 anos)
- Precisamos ser santiﬁcados para pregar o
evangelho e divulgar a Palavra de Jesus Cristo. (Isabela
Ribeiro -11 anos)
- A gente nunca deve desistir porque Deus está
cuidando da gente. Deus sempre tem um plano na nossa
vida. (Felipe - 9 anos)
- Pra crescer na graça Deus quer que vivamos no
conhecimento. Viver obediente a Deus . Cuidado com falso
ensino!. (Giovana Laís - 9 anos)
- Deus nos diz para espalharmos a mensagem para
outras pessoas. Enoque teve uma íntima comunhão com
Deus. (Maria Eduarda Nogueira -10 anos)
- Jesus é a graça. Deus promove no coração do
crente a alegria. A vida eterna é uma realidade; a graça é
salvadora. Quem vive na tristeza, vive embaixo do pecado; a
salvação é alegria.( Luana Beatriz -11 anos)
- Devemos se ﬁéis a Deus para que sejamos salvos.
(Laís Borges - 9 anos)
- Quando estamos com Deus não andamos
sozinhos.(Myrela Brito Benites - 9 anos)
- Jesus multiplicou o pão e os peixes e andou sobre
as águas, por isso não devemos desistir, pois ele pode
transformar suas dores em felicidade.(Maria Eduarda
Carvalho -10 anos)
- Quando Jesus voltar, vai descobrir qual o seu
pecado favorito. (Isabela Chaves - 11 anos)

ESCALA DA EBD
CLASSES
Maternal

27/MAIO

03/JUNHO

Alethéia/Ludmila/Daniella Alethéia/Ludmila/Daniella

Pré-Primário

Karla / Fabiana

Nanci / Elis

Primário

Beatriz / Ingracy

Beatriz / Luciane

Juniores

Bety / Cristiane

Bety / Cristiane

Henrique

Evanilde

JOVENS E ADULTOS

JOVENS E ADULTOS

Adolescentes
SALAS
Templo Antigo

Luiz Nilton

Luiz Nilton

Salão Social

Glauco

Glauco

Evangelismo

Aislan

Aislan

Alice

Alice

Inglês

Escala

Escala

E B D - às 18h

Laudicéa

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

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

DIP - DOMINGO DA IGREJA PERSEGUIDA
O Domingo da Igreja Perseguida (DIP) é um
movimento nacional de oração em favor dos cristãos
perseguidos idealizado pelo Irmão André, fundador da Portas
Abertas. Atualmente, estima-se que mais de 215 milhões de
cristãos enfrentam algum tipo de perseguição.
O DIP acontece no Brasil desde 1988 e tem como
objetivo servir os cristãos perseguidos por meio da oração e
contribuição para fortalecê-los em meio a adversidades, além
de conscientizar a igreja brasileira a respeito da perseguição
religiosa.
Milhares de igrejas do Brasil inteiro participam do DIP
por entenderem que um dos papéis fundamentais que exercemos como igreja em um país livre é interceder constantemente
por nossos irmãos, que não desfrutam da mesma liberdade.
Em 2018, o DIP acontecerá no dia 27 de maio, e o
nosso clamor será em favor dos cristãos perseguidos da Índia.
COMO PARTICIPAR
Sua participação no DIP 2018, consiste em um
compromisso de orar e mobilizar sua igreja para orar e agir em
favor dos cristãos perseguidos na Índia no dia 27 de maio. Esse
tempo pode ser antes, durante ou após o culto, será um
momento dedicado à Igreja Perseguida indiana.
COMO A DATA DO DIP É DEFINIDA
A data varia de ano a ano, pois acontece no domingo
depois do Pentecostes. Isso porque o relato bíblico de Atos 4
marca o início da perseguição aos cristãos logo após a descida
do Espírito Santo, com a prisão de Pedro e João. Simbolicamente, então, podemos dizer que esse foi o “início” da Igreja
Perseguida.
Nosso objetivo em nos cadastrarmos para o DIP
2018, é para termos a oportunidade de junto a mais cristãos
brasileiros conhecermos e reﬂetirmos sobre a causa da Igreja
Perseguida. E, o mais importante, podermos interceder e agir
para que o Senhor fortaleça nossos irmãos.
27/05: ÁFRICA DO SUL – Ore pelos lugares ainda não
alcançados na região, o investimento na pregação do
Evangelho e o preparo de líderes. (Sarah Vilela – Sul da
Ásia) Jó 22-24
Ministério de Evangelismo e Missões
ADORADOR JÚNIOR: 09 a 11 anos
Retire a Ficha na mesa dos Diáconos!

Escala

CULTO
INFANTIL
Crianças de 2 a 8 anos

27/MAIO
1 a 2 anos - Gabi / Lucrécia / Larissa
3 a 4 - Giovana / Louize
5 a 8 - Claudia / João Vitor
03/JUNHO
1 a 2 anos - Lucrécia / Evellin / Gabi
3 a 4 - Isadora / Cecília
5 a 8 - Claudia / João Vitor

27 - DOMINGO
Leonardo Martins Hill
Vanizirzo Oliveira Freitas
28 - SEGUNDA
Gabriel M. C. Garcia Cavalheiro

01/06 - SEXTA
Dulce Léa Cesar Oliveira
02/06 - SÁBADO
Gilmar Alves Ribeiro da Paixão

31 - QUINTA
Cleber Benites
Mariamh Meleschco
Sheily Alves Dias

02/06 - Sábado – Bernardo Pereira dos Santos

27/05/1977 - Roland e Annerose
28/05/1977 - Nilo e Cacilda
29/05/1964 - Agapito e Dercia
01/06/2002 - Pr. José Júnior e Cassiane

(41 anos – Seda)
(41 anos – Seda)
(54 anos – Níquel)
(16 anos - Saﬁra)

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

- Ir. Maria Mardine
- Aparecido - (Pai da Eliana)
- Eliane- ( ir. da Marlene Doneidar ) - Valdir, Suely, Clara, Aurélia,
- Juliano Waldow (primo da Queli)
Felipa e Ros e-(Famíl.e amigos
- Luiz Pulcinelli- ( tio da Ir. Alethéia)
do ir.Faustino).
- Valderedo - (Pai ir. Gisele)
- Pr. Aldo Freitas da PIB de
- ir. Antonio e Rosalina
Arapongas- (Tio da ir.Walkíria)

ATIVIDADES
CANTINA PRÓ-CONSTRUÇÃO NA SIB - Após o Culto da
noite, teremos Pastel!
CONSTRUÇÃO NA SIB - Comunicamos aos irmãos que a
construção dos sanitários prossegue muito bem! Contamos
com a participação daqueles que sentirem o desejo de
contribuir com oferta de amor.
CEIA DO SENHOR - No próximo Domingo, 03/06 no Culto da
manhã.
FEIJOADA PRA LEVAR - PRÓ-EMBAIXADORES DO REI Domingo, 10/06, a partir das 11h30 - R$ 20,00, acompanha:
arroz, farofa, couve e laranja. Ingressos com o ir. Henrique e
embaixadores.

