
SEMPRE NA SIB

ADMINISTRAÇÃO

MINISTÉRIOS

ESCALAS

EDITORIAL 

14h00

Educação Cristã

Música

Ao depositar ou transferir sua 
c o n t r i b u i ç ã o ,  e n v i e  s e u 
c o m p r o v a n t e  p o r  e m a i l : 
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.

Ministério: Pr. Jonas Xavier de Pina 

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

facebook.com/sibcg

100%

ORÇADO

ATIVIDADES SEMANAIS

DOMINGOS

9h EBD

10h Culto da Manhã

19h Culto da Noite

SEGUNDAS

 Aulas de Musicalização

QUARTAS

Culto de Oração19h
  30

SEXTAS

Pequenos Grupos (nas casas) 

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

21/10/18 MANHÃ NOITE

Dízimos e Ofertas

Construção
Ação Social

CONTRIBUIÇÕES BANCO AGÊNCIA

Dízimos e Ofertas

CONTA OP

Pastor Titular

Pastor Auxiliar

Evangelismo/Missões

Administração

5h30-6h30
18h às 21h

19h30

CONTATOS

16h00

14
OUT.
2018

 Reunião de Oração7h15-8h

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

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

@sibcg

Mauricea Brunet Dias

Dulci Estevam

Laudicéa Cordeiro de Pina

Elosande Camondá Pereira

Pr. Marcos Batista Ferreira da Costa

Pr. Jonas Xavier de Pina

Banco do Brasil
Caixa Econômica Federal
Caixa Econômica Federal

Caixa Econômica Federal

3497-5
1108
1108

1108

4215-3

91-9
2347-9

003
013
0132347-9 

Câmera

Aron Aron

Barbosa

João e Sílvia

Eleno Ilde / Ademir / Ademir
Raphael

 112%

Raphael

Terças  -  9h-11h

PR. JONAS

14h-17hQuintas - 9h-11h

Sandro Sandro

TERÇAS

Luzanira

Julio e Santina

Embaixadores e Mensageiras do Rei    

RECEITA ATÉ 07 DE OUTUBRO 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:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

18h às 19h Aulas de Musicalização

QUINTAS

18h - 19h Aulas de Musicalização p/ Bebês
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.

18 às 19h Aulas de Musicalização

Claudio / VágnoVigilância

Barbosa

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

100%

40%

Edmilson

REALIZADO

“CONSELHOS BONS, SEMPRE FAZEM BEM!”

“Não estejais inquietos por coisa alguma: antes
as vossas petições sejam em tudo conhecidas
diante de Deus pela oração e súplica, com ação

de graças.” (Filipenses 4.6)

 Queridos Irmãos!

 Como tem sido positivo em minha vida, ouvir conselhos de 
pessoas mais experientes e melhor ainda, tem sido obedecer 
conselhos que se originam na Palavra de Deus.
 Estamos no mês de outubro, mês em que se celebra o Dia da 
Criança. Isto precisa nos chamar a atenção, uma vez que nossas 
crianças estão sendo alvo de ensinos que estão longe de ser os que 
tanto queremos para os filhos que temos e que segundo a Bíblia, 
não são nossos, são herança do Senhor. Por isso, quero deixar esta 
palavra para nossas famílias no dia de hoje.
 “Não me diga o que fazer!“ respondeu um jovem quando seu 
irmão quis dar-lhe um conselho. As desgraças que se seguiram à 
decisão daquele rapaz poderiam ter sido evitadas se ele se 
dispusesse a seguir outra direção. Deus quer ajudar-nos a fazer 
boas escolhas. Pelo simples ato de pedirmos em oração, “Deus, 
ajuda-me a tomar a decisão certa”, reconhecemos que há mais de 
um caminho a seguir. 
 Muitas pessoas experimentam o poder da oração para mudar 
suas vidas quando tempos de crise revelam seu desamparo e 
dependência de Deus. A oração também pode mudar nossas vidas 
quando pedimos a Deus para ajudar-nos a tomar decisões sobre 
problemas que surgem no decorrer de cada dia.
 A oração nos esclarece. Abre nossos ouvidos, olhos e 
coração. Abre nossas mentes à alternativas, permite-nos 
compreender o ponto de vista alheio, destrói o falso orgulho e 
teimosia, e substitui o preconceito por compreensão. A oração nos 
transforma de maneira que Deus pode agir através de nós. 
 Se deixarmos que a vontade de Deus se faça presente em 
nossas vidas, alcançaremos aquilo que deseja o nosso coração, 
pois o nosso Deus tem coisas grandes e firmes que não sabemos e  
que Ele quer fazer acontecer para o nosso bem.
 Como você tem se comportado diante das decisões 
importantes que tem a tomar em sua vida?  Tem seguido seus 
próprios pensamentos? Tem dado ouvido aos conselhos de outros, 
ou tem deixado Deus transmitir-lhe seus conselhos? 
 Saiba! Quando Deus direciona nossos passos, quando 
mostra para nós o caminho, trilhamos por caminhos de paz, e, 
alcançamos grandes conquistas.  Seja obediente a Deus, tenha paz 
em sua caminhada.    Que Deus lhe abençoe.
 
 Tenham todos um abençoado dia do Senhor. 

 Seu Pastor
 Pr. Jonas Xavier de Pina

 Reunião de Oração-V. Sóbria

19h30  Peq.Grupo Adolescentes (SIB) 

Multimídia
Som

Recepção
Recepção Lateral

Diáconos
Transmissão

14/10/18 MANHÃ NOITE

Câmera

Aron Aron

Márcio

Camila

David Lúcia / Erinaldo / Erinaldo
Matheus Matheus

Sandro Sandro

Daniella

Beatriz Diniz

Eduardo / JonasVigilância

Márcio

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

Giovana



ATIVIDADES

PEDIDOS DE ORAÇÃO

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

‘‘Irmãos, orem por nós’’. 1 Ts. 5. 25

- Amabile Spina-(mãe do ir. Marcos)

- Dulce Léa - (Mãe da ir. Vanessa)

- Eni Oliveira - (irmã do Dc. Ineu)

- João e Maria-(Pais da ir. Joracy)

- Jairo Xavier de Pina

- Srª Jô e Sr. Valdevino - ( A pedido

                                             do Dc. Edmilson)

OFERTA ESPECIAL PARA MISSÕES NACIONAIS - Mesmo 
que você esteja ofertando com o valor mínimo a cada domingo, 
não deixe de participar HOJE da Oferta Especial, é a forma de 
enviarmos missionários onde não podemos ir!

CANTATA DE NATAL - Venha participar conosco desse 
momento de celebração pelo nascimento do nosso Salvador. 
Falar com Elosande.        

DOCE MENSAGEM - Colabore neste domingo doando leite 
condensado e creme de leite para fazermos os doces.

CANTINA EM PROL DE MISSÕES - Após o Culto da noite, 
venha saborear pizza!

OFERTA DE AMOR - CONSTRUÇÃO BANHEIROS - Irmãos, 
faça sua oferta através do envelope, identificando “Oferta 
banheiros’’. Precisamos muito da sua colaboração!

ACAMPAMENTO DE JOVENS - GRAVIDADE ZERO - (15 - 17 
NOV/2018)- Inscrição com a Jasmine ou Márcio Augusto (Guto).

ACAMPAMENTO DAS MULHERES DO MS - MULHER 3EM1:  
De 23 a 25 de Novembro/18. Local: Acampamento Aprisco - 
Campo Grande-MS. Investimento: R$ 150,00. Inscrição à vista 
até 10/11, terá 20% de desconto. Falar com as ir. Maria Regina ou 
Laudicéa. 

O MILAGRE DA MULTIPLICAÇÃO

 Felipe é um Adorador Junior de nossa igreja. Ele tem 
apenas 9 anos, mas já aprendeu a amar Missões. Durante os 
momentos Missionários, Felipe presta muita atenção ao que 
está acontecendo nos campos missionários e o que podemos 
fazer. Ele acompanhou observando as Mensageiras do Rei 
confeccionando pulseirinhas com o plano de salvação para 
Laís levar para os venezuelanos. Aí ele teve uma ideia: - Mãe, 
vamos abrir meu cofrinho e eu quero comprar tudo de 
miçangas pra eu fazer pulseirinhas. Eu vou vender na escola 
pra aumentar minha oferta para missões. Comprou muitas 
miçangas nas cores do plano de salvação e fez várias 
pulseiras. Felipe foi todo feliz pra escola e tentou vender, mas 
ninguém quis comprar. Sabem por quê? Eles não têm Jesus no 
coração e não entendiam o que era Missões. Voltou muito 
triste pra casa. Chorou muito porque gastou o dinheiro que ia 
dar de oferta e não conseguiu nada. Aí dona Bianca, a mãe de 
Felipe disse:- Meu filho, você não quer fazer Missões? Então, 
você leva estas pulseirinhas, dá para seus colegas e explica 
para eles o que elas querem dizer. Você estará sendo um 
missionariozinho. E assim ele fez. Entregou todas as pulseiras 
com o plano de salvação.
 A irmã de Felipe contou para uma amiga, que nem é 
evangélica, o que tinha acontecido com seu irmão. A menina, 
sensibilizada perguntou quanto tinha no cofrinho dele antes. E 
aí ela deu de presente o valor que tinha antes para ele repor no 
cofrinho missionário.

 Amiguinho, viu como Deus honra a quem faz as 
coisas para Ele de coração? O Felipe queria que outras 
crianças ouvissem falar de Jesus através da sua oferta. 
Deus permitiu muito mais. Ele mesmo foi missionário para 
seus colegas e ainda conseguiu o dinheiro para ofertar 
para os missionários. Foi o milagre da multiplicação.

 Um beijo da tia Laudicéa

EVANGELISMO E MISSÕES

Maternal

Pré-Primário

Primário

Juniores

SALAS 

Adolescentes

14/OUTUBRO

   ESCALA DA EBD

21/OUTUBROCLASSES

Evanilde

Luiz Nilton

Pr. Jonas

Pr. Júnior

 Bety / Cristiane 

Karla / ElisElis / Fabiana

Beatriz / Luciane Beatriz / Luciane

Bety / Cristiane 

JOVENS E ADULTOS JOVENS E ADULTOS

Souza Souza

Henrique

Luiz NiltonSalão Social
Panorama do NovoTestamento

 Jovens
 Conhecendo a Bíblia

 Pr. Júnior

Pr. Jonas

Templo Antigo
Igreja, Adoração e

Responsabilidade Social

  Evangelismo
Mutualidade, Relacionamentos Segundo a Bíblia

Gabinete - Inglês
Panorama do Antigo Testamento

Escala  Escala

ADORADOR JÚNIOR: 09 a 11 anos
Retire a Ficha na mesa dos Diáconos!

 Crianças de 2 a 8 anos

CULTO
INFANTIL

 Escala
14/OUTUBRO

 1 a 2 anos -  Ludmila / Alethéia
3 a 4 anos - Ivan / Patrícia U.

5 a 8 - Célia / Bárbara

21/OUTUBRO
 1 a 2 anos -  Ludmila / Alethéia
3 a 4 anos - Ivan / Patrícia U.

5 a 8 - Culto Especial

15 - SEGUNDA
Dulcilene da S. S. Estevam
Francelli Nadalin da Silva 
Raysa Lopes da Rocha Alves
Pr. Roland Eugen Rebmann

16 - TERÇA
Érika Lima de Souza Santana

19 - SEXTA
Celso Ângelo dos Santos Junior
Millei de Deus Ruiz Soares 

Ruseilton Barbosa da Silva

20 SÁBADO

Luiz Nilton Pires Luna

Maria Silene Lima Cintra 

Alethéia / Ludmila Alethéia / Ludmila

VISÃO BRASIL 2020

 Visão Brasil 2020, uma igreja batista plantada ou iniciada 

para cada grupo de 10 mil habitantes;

 Em 2015, éramos 1,7 milhões de batistas; em 2020, 

QUEREMOS SER 4,2 MILHÕES (– 2% da população);

 Entre 2011 e 2016, mais de 60 MIL PESSOAS se 

suicidaram no Brasil; a maior incidência foi entre povos 

indígenas;

 Atualmente, contamos com 773 MISSIONÁRIOS no 

campo brasileiro, entre efetivos, Radicais e Missionários em 

Formação;

 Apenas 22% da população brasileira se declarou cristã 

protestante no último censo (2010);

 Os PRINCÍPIOS DA VISÃO DE IGREJA MULTIPLICA-

DORA são: Oração; Evangelização discipuladora; Formação 

de líderes; Plantação de igrejas e Compaixão e graça;

 A REGIÃO SUL está no primeiro lugar no ranking: 

depressão, suicídio e consumo de bebida alcoólica;

 Foram feitos 269 encontros de capacitação com 29.758 

MIL participações de pastores e líderes em 2017;

 O Brasil ainda é a maior nação católica do mundo;

 Em 2017 em Marituba/PA, foram realizados 44 

BATISMOS, frutos da visão de Igreja Multiplicadora dos 

missionários pastor Luiz e Aurideia;

 34 pessoas se batizaram em Juazeiro (BA), onde mais 

de 300 PESSOAS frequentam os cultos organizados;

 Temos 45 RADICAIS atuando em 24 comunidades 

ribeirinhas na Amazônia;

 A PARCERIA COM CONVENÇÕES ESTADUAIS, 

ASSOCIAÇÕES E IGREJAS LOCAIS É INDISPENSÁVEL 

PARA A DISSEMINAÇÃO DA VISÃO.

 COORDENADORIA DE MISSÕES NACIONAIS
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