DELIBERAÇÕES

04/03/18
Multimídia

SIB CG - DELIBERAÇÕES Nº 47 - 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 19 de outubro de
2017, nas dependências da SIB, com a presença de 11
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)RELATÓRIOS MINISTERAIS – Foram apresentados os
relatórios de atividades mensais, dos Ministérios: Pastoral,
Administração, Educação Cristã, Evangelismo e Missões e
Música.
2)APROVAÇÃO DE ATA – Foram lidas e aprovadas as Atas;
Ata nº 1154 da Assembleia Geral Ordinária e Ata nº 1155 da
Assembleia Solene de Batismos.
3)CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA – Registramos que o
Pr. Jonas Xavier de Pina e irmã Laudicéa Cordeiro de Pina,
estarão representando a SIB na CBB, nos dias 23 a
29/04/2018, o transporte, hospedagem e alimentação, serão
as expensas da Igreja.
Marly Nepomuceno de O. Niz
1ª Secretaria
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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.

ATENDIMENTO PASTORAL

Quintas - 9h-11h

QUARTAS
18 às 20h Aulas de Musicalização

ATENDIMENTO NA SECRETARIA
SEGUNDA A SEXTA
8h-11h 13h-17h

PR. JONAS
Terças - 9h-11h

(Férias)

19h Culto de Oração

@sibcg

“Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre
vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em
toda a Judéia e Samaria, e até aos conﬁns da terra”. (Atos 1.8)

RECEITA ATÉ 25 DE FEVEREIRO DE 2018

SEGUNDAS
7h15-8h Reunião de Oração
TERÇAS
5h30-6h30 Reunião de Oração

facebook.com/sibcg

Ilde / Erinaldo / Eleno

“SEU TESTEMUNHO, É O QUE IMPORTA!”

Querida Igreja!

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

Mauricea Brunet Dias

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

EDITORIAL

SEMPRE NA SIB

Dulci Estevam

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

Matheus Pimenta
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Ministério: Pr. Jonas Xavier de Pina

Carlos / Andrea / Ineu

MANHÃ

Jonas Xavier de Pina
Presidente

MINISTÉRIOS

Administração

MANHÃ

11/03/18
Multimídia

ORÇADO

Evangelismo e Missões

04
MAR.
2018

ESCALAS

14h-17h

PR. MARCOS
Quartas e Sextas - 14h-17h

30 Embaixadores e Mensageiras do Rei

QUINTAS
14h-16h30 MCA
19h-21h Aulas de Musicalização(Férias)

SEXTAS
Pequenos Grupos
SÁBADOS
14h00 Ensaio do Louvor
16h00 Ensaio do Coro Integração
17h30 Ensaio do Coro Jovem
19h30

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.

Na semana passada, usei o espaço do nosso editorial,
para falar a respeito da morte do Pr. Billy Granham. Hoje, volto a
falar sobre sua vida e os pensamentos por ele apresentados, pois
continuarão sendo fontes de inspiração para todos os que em
vida o admiraram e o mesmo poderá acontecer com outros mais
que saberão que este homem de Deus dedicou seu ministério
pastoral e sua vida como servo, para servir com qualidade ao
Criador.
Ele deixou pensamentos maravilhosos e muitos deles,
estão sendo lembrados e apresentados através de postagens
através de diversos grupos. Veja só que interessante este que
passo a apresentar em nosso editorial: “Nós somos as Bíblias
que o mundo está lendo... Nós somos os sermões que o mundo
está prestando atenção.”
Eu concordo plenamente com o que ele disse. E vocês?
Se depender de cada um de nós, qual tema de mensagem o
mundo está prestando atenção a partir do nosso testemunho de
vida cristã?
Que o nosso Deus capacite a mim e a todos vocês para
que sejamos ﬁéis testemunhas de sua Palavra e que sejamos
luzes, para que através delas, o mundo seja alcançado por Cristo
e não escuridão, para que a partir de nós, vidas se distanciem
cada vez mais do amor de Jesus Cristo.
Tenham todos um abençoado dia do Senhor.
Seu amigo e Pastor.
Pr. Jonas Xavier de Pina

EDUCAÇÃO CRISTÃ

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 tranquilamente.
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.

ESCALA DA EBD
CLASSES
Maternal
Pré-Primário
Primário
Juniores

04/MARÇO

11/MARÇO

Alethéia/Ludmila/Daniella Alethéia/Ludmila/Daniella

Karla / Fabiana

Nancy / Elis

Luciane/Ingracy/Beatriz Luciane/Ingracy/Beatriz

Bety / Cristiane

Bety / Cristiane

Henrique

Claudia

SALAS

JOVENS E ADULTOS

JOVENS E ADULTOS

Templo Antigo

Classe 1- Pr. Jonas

Congresso Multiplique

Adolescentes

Salão Social

ANIVERSÁRIOS

EVANGELISMO E MISSÕES

q i t z g h l ç e ca q i t z g h l ç e ca q i t z g h l ç e ca q i t z
yd u
x n yd u
x n yd u
x n yd u
p b os f j k v r m w p b os f j k v r m w p b os f j k v r m w p b os

Classe 2 - Pr. Marcos Congresso Multiplique

Evangelismo

Classe 3- Laudicéa

Congresso Multiplique

Jovens

Jovens - Letícia

Congresso Multiplique

E B D - Às 18h

Pr. Marcos

Congresso Multiplique

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

COMO ALGUMAS MÃES NA HISTÓRIA DO
CRISTIANISMO ENCARARAM A QUESTÃO
DA VOCAÇÃO DE SEUS FILHOS
Vamos dar agora alguns ligeiros exemplos de boas mães
nos dias da Igreja.
Mônica. É a mãe do grande Agostinho. Quando jovem
Agostinho fora perdulário e herético. Sua mãe sofria
imensamente, vendo-o afastado dos caminhos do Senhor. E
orava sempre pelo ﬁlho transviado. Deus lhe ouviu as
orações. E Agostinho se voltou para Deus e se tornou uma
das mais brilhantes ﬁguras do cristianismo no século. Ele foi
um grande cristão, não obstante alguns erros doutrinários.
Agostinho escreveu suas famosas Conﬁssões, e outros
livros.
Estão as nossas queridas irmãs, que são mães de ﬁlhos
indiferentes ou desviados, orando por esses ﬁlhos até vê-los
reconduzidos a Cristo e à Igreja?
Suzana. É a mãe dos Wesley. João Wesley e Carlos
Wesley foram os grandes reformadores da Inglaterra,
fundadores do metodismo. Um grande movimento de
renovação e despertamento da Igreja. Não somos metodistas, não concordamos com os Wesley em várias das suas
doutrinas, mas concordamos que foram homens a quem
Deus chamou para uma grande obra. Mas, todos reconhecem, muito se deve à mãe desses moços, Suzana, que foi uma
mulher de grande piedade e formosas características.
Enérgica, ﬁrme, incutiu nos dois ﬁlhos traços indeléveis de
um nobre caráter que muito concorreu para que eles fossem
como foram, estrelas de primeira grandeza no cristianismo
da época, e o metodismo continua a ser uma bênção na
história do cristianismo moderno.
Outras mães. Há na história dos batistas na outra
América e noutros países, e mesmo em nosso país, exemplos
abundantes de mães que criaram seus ﬁlhos nos caminhos
da fé, concorrendo poderosamente para que eles ﬁzessem
brilhante carreira e fossem chamados por Deus para a obra
do ministério, numa ou noutra esfera. Não temos tempo nem
espaço para muitos exemplos. Irmãs nossas que foram
mães de dois ou três pastores, ou mais, como D. Anna L.
Bagby e muitas outras. Que exemplos a serem imitados!
Visão Missionária – Min. 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

04/MARÇO
1 a 2 anos - Evellin / Larissa /Patrícia
3 a 4 - Ingracy / Beatriz
5 a 8 - Nancy / Ivan
11/MARÇO
1 a 2 anos - Patrícia / Lucrécia
3 a 4 - Giovana / Isadora
5 a 8 - Claudia / João Vitor

04 - DOMINGO
Rafael Santana de Paula

08 - QUINTA
Hamilton S. M. Sugiura

05 - Segunda - Victor Sérgio Gomes Baez
09 - Sexta - Letícia Rozon Vaz e Milena Benites
10 - Sábado - Isabela Chaves de Oliveira

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

Registramos da semana passada:
25/02/1995 - Pércio e Alice
(23 anos - Palha)
26/02/1976 - Pr. Milton e Vanilda
(42 anos - Prata Dourada)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---04/03/2006 - Marcus e Izabela
(12 anos - Seda ou Ônix)
08/03/1991 - Gilberto e Jane
(27 anos - Crizopázio)
10/03/2000 - Klaus e Luciane
(18 anos - Turquesa)

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

- Eliane- (ir. da Marlene Doneidar) - Luiz Pulcinelli- (tio da Alethéia)
- Eunice - (esposa do ir. Heber)
- Bartolomeu - (Tio Lídia/Lilson)
- Juliano Waldow (primo da Queli)
- Marcela - (família enlutada)

ATIVIDADES
CEIA DO SENHOR
Hoje, no Culto da noite, 19h.
CANTINA PRÓ-CONSTRUÇÃO - “PASTEL”
Hoje, após o culto da noite.
PROGRAMA ESPECIAL “DIA INTERNACIONAL DA MULHER”
Quarta-feira, 07/03, às 19h30.
50ª ASSEMBLEIA DA ASSOCIAÇÃO CENTRO E CONGRESSO
MULTIPLIQUE MS.
Dias 09, às 19h; 10 e 11/03, às 08h, aqui na SIB.
MULHERES INTERCESSORAS DA SIB
A partir da próxima Quinta-feira, 08/03, às 15h, aqui na SIB.
LEITURAS DIÁRIAS PARA 2018
Ainda temos à venda 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$ 15,00. Adquira o seu!!

