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A MORTE DE CRISTO E SUA RESSURREIÇÃO PROMOVEM A VIDA ETERNA 

“E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o espírito. Eis que o véu do 

santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo; tremeu a terra, fenderam-se as 

rochas; abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos, que dormiam, 

ressuscitaram; e, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na 

cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, 

vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e 

disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus”. (Mateus 27.50-54) 
 

A Celebração da Ceia do Senhor é um memorial que serve de lembrança, por parte 
dos seguidores de Cristo, de sua morte e ressurreição pela humanidade. Foi a entrega 
em amor para ser crucificado, derramando seu sangue puro pelos nossos pecados, que 
demonstra em mais alto nível a grandeza da misericórdia de Deus por sua criação. Sua 
ressurreição possibilita também o retorno para a vida eterna a todos quantos creem no 
seu Santo Nome. 

O texto lido acima, presente no Evangelho de Mateus, retrata uma operação em 
cadeia de fatos a partir do brado de consumação e da entrega de Cristo à morte pela 
humanidade.  
1- O véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo possibilitando o 

acesso do pecador regenerado à presença de Cristo que é mediador nosso até o Pai 
(“Porquanto há um só Deus e um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, 
homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos; I Timóteo 2:5-6a). 

2- Tremeu a terra, fenderam-se as rochas sendo a natureza impactada com tão 

grande acontecimento pela humanidade. A terra que geme em angústia por redenção 
será restaurada em Cristo Jesus (“na esperança de que a própria criação será 
redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus” 
Romanos 8:21). 

3- Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos, que dormiam, 
ressuscitaram sendo os mesmos despertos pelo poder de Cristo Jesus que 
primeiramente venceu a morte e trouxe vida aos que nele creem (“Mas, de fato, Cristo 
ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a 
morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos” I 
Coríntios 15:20-21). 

4- E, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade 
santa e apareceram a muitos. A possibilidade da entrada nas mansões celestiais é 

obra de Cristo, sendo o mesmo o primeiro a ressuscitar e a promover a ressurreição 
dos demais, presenteando-os com a promessa de vida eterna e abundante nos céus 
na presença do Pai.    
Seja nossa postura a mesma do centurião romano ao presenciar estes fatos, de 

temor, de fé e de entrega a Deus, reconhecendo seus grandes feitos e testemunhando 
estar de frente com o Salvador. 

 

No amor de Cristo, 

Pr. Anderson Cavalcanti 
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AGENDE-SE 

02 – Ceia do Senhor (Noite) 
     –  Chá com a melhor idade (palestra) – Mulheres Cristãs em Ação 
03 a 07 – Semana de Oração – Ministério de Grupos Multiplicadores 
05 – Culto Administrativo Devocional: Daniele 
08 – Culto Matinal de Oração às 7h00 – Ministério de Visitação e Intercessão 
      – Momento missionário com Crianças nas congregações (Ministérios: Evangelismo e Missões, Juventude, 
Discipulado e Integração)   
09 – Dia da Criança Batista – 2º domingo do mês 
     – Café da Manhã – Ministério Atalaias de Cristo, Ministério Infantil, Corpo Diaconal 
     – Culto Infantil – Ministério Infantil, Ministério de Arte (Manhã e Noite) 
     – Momento missionário com crianças da sede – Ministério Missões e Evangelismo 
     – Entrega de Oferta M. Nacionais - Encerramento de Campanha – Min. Missões e Evangelismo, Arte 

Semana de Oração 03 a 07/10: 03 –  Hudson Lobato; 04 – Rejane Corrêa; 05 – Daniele Moraes;  
06 – Riana Nascimento; 07 – Ronald Lopes 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA   

02 – Doralice França Coelho  3248-2273 / 3255-0575 
03 – João Lucas Morgado do Nascimento  98861-5660 / 98812-9159 
     – José Vieira  3258-6937 
04 – Cleiton Abreu Moraes  98861-9687 

05 – Placídia Companheira França Sá  3243-2268 / 99966-8690 
06 – Carlos Farias  3243-6286 
09 – João Carlos Maranhão Facuri  99907-2779 / 98268-0609 

FIQUE POR DENTRO  

CAMPANHA DE MISSÕES NACIONAIS – Estamos em Campanha de Missões Nacionais. O tema: “É 

TEMPO DE AVANÇAR MULTIPLICANDO O AMOR DE DEUS”.  Divisa: Ne 2.18. O alvo da Igreja é de 
R$8.200,00. Cada classe de EBD tem seu alvo específico: Ministério Infantil: R$ 600,00; Adolescentes: 
R$750,00; Jovens: R$1.000,00; Casais: R$1.600,00; Adultos: R$1.610.00; Maturidade: R$1.620,00 e 
Crescimento 1 e 2: R$300,00.  

CAMPANHA “DOE BRINQUEDOS” – Participe e ajude a espalhar sorrisos. Doe brinquedos para ajudar na 

Ação Missionária que será realizada no dia 08/10 nas congregações. Para mais informações falar com Silvia ou 
Ednelma. 

HAGGAI NA SIB – Já podemos nos preparar para o Haggai módulo 4 - Capacitação na área de Liderança, 

Vida Cristã e Evangelismo. A inscrição pode ser feita na secretaria da igreja no valor de R$50,00. Você que tem 
interesse e não fez os módulos anteriores pode se inscrever no módulo 4. Data 29/10. 

CLÍNICA DA EBD – De 14 a 16 de outubro acontecerá a Clínica da EBD. Público alvo: Diretores, professores, 

futuros professores, líderes de Ministérios e organizações. Acontecerá também 3 oficinas: a arte de contar 
história, ensino dinâmico e criativo e administração de uma EBD vitoriosa onde o participante poderá 
escolher uma para participar. O investimento será de R$20,00. Não perca essa oportunidade. As inscrições 
podem ser feitas na secretaria da igreja ou pelo site www.sibsaoluis.com.br. 

2º ENCONTRO DE CASAIS SIB – Casamento: um patrimônio de valor inestimável. Este será o tema do 

2º encontro de Casais SIB no Grand São Luís Hotel que se realizará nos dias 26 e 27 de novembro. Prepare-se! 
Para mais informações, fale com Mauro e Rejane ou no contato 98197-0060. 

AÇÃO SOCIAL – Já estamos recebendo os alimentos para cesta básica. Doe com amor! 

EXPEDIENTE: 3ª Feira – Min. de Artes – 19h / 4ª Feira – Culto de Oração e Doutrina – 19h 
Sábado – Culto de Oração – 6h30, Amigos de Missões – 16h, Min. Música – 16h, Ensaio do Coral – 18h, Culto 

Jovem – 19h   
Domingo: EBD – 9h às 10h, Culto Matutino – 10h, ER – 16h, MR e MCA – 17h, S.H.B e JCA – 17h30, Culto 
Noturno – 19h 
Secretaria da Igreja: 3ª a 6ª feira das 9h às 13h Atendimento Pastoral Gabinete: 3ª a 6ª – Manhã – 9h às 13h; 
4ª – 17h às 19h Visitação: 3ª a 6ª – Tarde 
 Pastor Titular: Pr. Anderson Cavalcanti 99606-5016 /  
98131-8834 Email: andersomguimares@gmail.com 
1º Vice-Moderador: Mauro Corrêa  98141-9942 
2º Vice-Moderador: Pr. Bento Paiva 

TEMA ANUAL DA CBB de 2016: Transformados pelo Poder do Reino de Deus 
DIVISA: “Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder”.  
(1 Coríntios 4.20) 
TEMA DA CAMPANHA DE MISSÕES NACIONAIS: É TEMPO DE AVANÇAR 
MULTIPLICANDO O AMOR DE DEUS 
DIVISA: “Levantemo-nos e edifiquemos! E fortaleceram as mãos para a boa obra.” 
(Neemias 2.18) / Hino da Campanha: É tempo de avançar (Martha Keila) 

 

M. M. Ametista Raposo: 3ª a 6ª – das 
9h às 13h      98174-2317 / 9983-1187 
Email: ametistaraposo@gmail.com 

 

http://www.sibsaoluis.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAÇÃO NOTURNA 
Ministério de Comunicação 
Prelúdio        80 HCC “Bendito seja sempre o Cordeiro” (G. Kerr)         Instrumental 
Oração 

Saudação                                                                      ♫ Comunhão (Kleber Lucas) 

Introito Bíblico Congregacional                                                          Lucas 9.22-24 
“Jesus disse: ‘É necessário que o Filho do homem sofra muitas coisas e seja 

rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da 
lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Se alguém quiser acompanhar-me, 

negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser 
salvar a sua vida a perderá; mas quem perder a vida por minha causa, este a 

salvará’.” 

Hino Congregacional                                        25 CC “Amor” (Boswell/McGranahan) 
Recitativo Congregacional                                                           Hebreus 10.19-20 

“Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo 
sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, 

isto é, do seu corpo”. 

Cântico Congregacional                      ♫ Tetelestai (Ana P. Valadão/Diante do Trono) 

Leitura Bíblica Alternada                                                                   Daniel 2.20-22 
Dirigente: “Que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a 
sabedoria e o poder! 
Congregação: “É ele quem faz mudar os tempos e as estações é ele quem põe 
os reis no poder e os derruba; é ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência 
aos inteligentes”. 
Todos: “Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na 
escuridão, pois com ele mora a luz”. 

“Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os 
em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo”. (Mateus 28.19) 

Música Coreografada  “Leva-me aos sedentos” (G. Santos e D. Fernandes / Aline Barros) 

Recitativo Bíblico                                                                                Salmo 37.34a 
“Ponham a sua esperança no SENHOR e obedeçam os seus mandamentos(...)”. 

Momento de Oração   363 HCC “Sê minha vida ó Deus de poder” (Melodia irlandesa)   

                                        ♫ Dono do meu coração (Diante do trono / Ana P. Valadão) 

Dedicação de Vidas, Dízimos e Ofertas                                                 Salmo 87.7 
“Todas as minhas fontes estão em ti”.  

Cântico Congregacional                                        ♫ Entrega (Marc James/Vineyard) 

Oração Dedicatória 
Culto Infantil / Saída das crianças 
Mensagem Bíblica                                                              Pr. Anderson Cavalcanti 

“Morte e ressurreição de Cristo promove vida eterna”. (Mateus 27.50-54) 
CELEBRAÇÃO DA CEIA 

Distribuição dos Elementos 
Hino Congregacional                             516 HCC “Pão da vida” (Salomão Ginsburg) 

Cântico congregacional                                          ♫ Pão da vida (Gerson Cardozo) 

Convite à Salvação 
Oração Final e Bênção 
Poslúdio               123 CC “Bendito Cordeiro” (Eden R. Latta)                  Instrumental 

 

 

 

CELEBRAÇÃO MATUTINA 
Escola Bíblica Dominical                                                                                    9h  

Encerramento                                                                                                  10h                                                     

Fechamento                                                                        Classe da Maturidade 

Prelúdio                                                                                              Instrumental 

Saudação                                                                      ♫ Fico feliz (Aline Barros) 

Momento Educação Cristã 

Leitura Bíblica Alternada                                                                 Salmos 99.1-5 

Dirigente: O Senhor reina! As nações tremem! O seu trono está sobre os 

querubins! Abala-se a terra! 

Homens: Grande é o Senhor em Sião; ele é exaltado acima de todas as 

nações! 

Mulheres: Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. 

Todos: Rei poderoso, amigo da justiça! Estabeleceste a equidade e fizeste em 

Jacó o que é direito e justo. Exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se 

diante do estrado dos seus pés. Ele é santo.  

Cânticos congregacionais                                            Ministério de Música 

♫Igreja (Tarcísio Barbosa) ♫ Santo (B. Browen/Vineyard) 

Recitativo Congregacional                                                             Apocalipse 4.8 

“Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo Poderoso”. 

Hino Congregacional                                           9 CC “Santo” (R. Heber/J. Dykes) 

Momento de Gratidão / Ministério de Comunhão e Comunicação 

Hino Congregacional  406 CC “Confiar em Cristo” (L. Stead / William J. Kirkpatrick) 

Oração de Gratidão 

Dedicação de Vidas, Dízimos e Ofertas 

Recitativo Congregacional                                                            Salmo 18.20,21 

“Recompensou-me o SENHOR, conforme a minha justiça, retribuiu-me 

conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do 

SENHOR e não me apartei impiamente do meu Deus”. 

Cântico Congregacional        ♫ Tudo vem de Ti (Diante do Trono / Ana P. Valadão) 

Oração Dedicatória 

Mensagem Bíblica                                                           Pr. Anderson Cavalcanti 

“A paciência como virtude divina”. (Tg 5.7-11) 

Convite à Salvação 

Oração Final e Bênção 

Poslúdio                                                                                             Instrumental 

 

 ESCALA DOMINICAL 
Dirigente: Jonathan Souza (M) / Mirailde Costa (N) 
Dedicação: Mª Farias / Nazaré / S.Bezerra (M/N) 
Plantão: S.Dias / Placidia/ Marcelino (M)  
               Adélia / Eva / Edmilson (N) 
 

 
 

 
 

 

Ceia: R.Rosa / Lídia / Mª Farias / F.Frazão / 
Nazaré / Placidia 
Regência: Rosemary (M) Da Luz (N) 
Mídia: Danilo Leitão (M/N)  
Recepção: Deujanira / Mário (M)  
                    Mário, Cleiton (N) 

 

http://www.letrasonora.com.br/sobre/

