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PELA FÉ ELES RECEBERAM BOM TESTEMUNHO 
 “Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os 

profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de 

promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada; da 

fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. 

Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e 

recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram 

zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, serrados ao 

meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de 

cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e 

montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé; no entanto, 

nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que 

conosco fossem eles aperfeiçoados”. (Hebreus 11.32-40) 
 

Neste mês onde enfatizamos a importância da Educação Cristã na vida da igreja, assim 
como do ministério pastoral, quero destacar acerca da necessidade da fé em Jesus Cristo em 
toda circunstância com o objetivo de sermos reconhecidos através da justiça divina com bom 
testemunho. 

O texto em destaque apresenta em todo o seu capítulo 11 a Galeria dos Heróis da Fé. 
Homens e mulheres que são exemplos de perseverança, temor a Deus, obediência e fé para nós 
cristãos. Que não necessariamente desfrutaram das promessas divinas em vida aqui na terra, 
mas que tinham convicção plena da herança celestial que os aguardavam no seguimento para 
estarem com Cristo. 

O contexto deixa claro que a “concretização da promessa” é a entrada no Paraíso, na 
cidade Celestial. A pátria Celestial será a herança maior para aqueles que esperam com fé no 
salvador Jesus Cristo (Hb 11.26). Nem sempre a vontade de Deus será que desfrutemos de 
suas promessas aqui na terra em sua plenitude, mas com certeza será da sua realização 
plena nos céus. 

Podemos ver esta realidade presente no texto em destaque nesta sessão. Ao iniciar 
falando de juízes, reis e profetas que foram grandemente usados por Deus, o texto diz que os 
mesmos: “... pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de 
promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada; 
ainda da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos 
estrangeiros”. 

Já outros foram destinados a passar por duras provas e sofrerem por causa do Evangelho 
e por amor a Cristo, sem terem o privilégio de verem em vida algumas das promessas terreais. 
Vimos isto no filme sobre a vida de Paulo, o apóstolo. Em destaque o autor de Hebreus coloca 
acerca desses heróis da fé que os mesmos “enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram 
acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, serrados ao meio, postos à prova, mortos ao 
fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos 
e maltratados”.  

O texto finaliza dizendo que “o mundo não era digno deles” e ressalta que todos estes 
perseguidos por causa do Evangelho, receberam bom testemunho por meio da fé. Mesmo sem 
terem recebido e desfrutado de promessas terreais, Deus havia preparado algo superior para os 
que nele esperavam, sendo os mesmos aperfeiçoados pelo Senhor para desfrutarem das 
bênçãos eternas. 

Que o exemplo de fé desses homens e mulheres de Deus nos inspirem a uma caminhada 
esperançosa nesta vida terreal em que estamos de passagem, para juntos desfrutarmos de 
promessas superiores nas mansões celestiais. “Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é 
lucro” (Fp 1.21). 

No Amor de Cristo, Pr. Anderson Cavalcanti – SIB de São Luís 
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AGENDE-SE   

03 – Ceia do Senhor (Manhã) 

     – Dia do Homem Batista – 1º domingo do mês 

     – 6º Café da Manhã da SIB – Ministério MCM e organizações filhas, SMHB e 

organizações filhas 

04 a 09 – Semana de Oração – Ministério de   Intercessão 

09 – Culto Matinal de Oração às 7h – Ministério de Intercessão 

     –  Culto de Organização da Congregação em Rio Grande 

10 – Dia do Pastor – 2º domingo do mês 

     – Culto de Educ. Cristã Missionária (entrega de Oferta- Noite) 

SEMANA DE ORAÇÃO:  

04 – PGM Luz de Cristo ; 05 –Ministério de Artes;  

06 – Primícias do Louvor; 07 – MCM;  

08 –SMHB; 09 – Intercessão 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA  

03/06 – Maria Serra Rêgo ☺ 3253-3146 

          – Gabriela Vieira dos Santos ☺ 98439-7354 

06 – Ingryd Celine Caldeira Amorim ☺ 98876-8260 

     – Maria José Farias ☺ 3245-0726 / 98839-2655 

08 – João do Espírito Santo Colins Martins ☺ 3249-2111 / 98263-6871 

09 – Mirathan de Jesus Pereira Martins ☺ 3245-1296 / 99971-4398 

 

NOTICIÁRIO SIB 

EBF –  Vem aí a EBF, nos dias 05 a 08 de julho com o tema: DAVI. E no dia 08 o 

encerramento com um grande musical. Para mais informações falar com Silvia e 

Ednelma. 

RIO GRANDE –  Próximo sábado, dia 09, será o culto de organização da 

Congregação em Rio Grande. O ônibus sairá às 15h30. O valor da contribuição será 

de R$5,00. Para mais informações falar com o irmão Ezequiel. 
 
 

EXPEDIENTE: 3ª Feira – Min. de Arte – 19h / 4ª Feira – Culto de Oração e Doutrina – 19h / 6ª Feira 
– Ensaio do Côro Exultai – 19h / Sábado – Culto de Oração – 6h30, Min. de Louvor – 15h, Culto 
Jovem – 18h30   
Domingo: EBD – 9h às 10h, Culto Matutino – 10h15, ER – 16h, MR e MCA – 17h, S.H.B e JCA – 
17h30, Amigos de Missões – 18h; Culto Noturno – 19h 
Secretaria da Igreja: 3ª a 6ª feira das 8h às 12h. Atendimento Pastoral Gabinete: 3ª a 6ª – Manhã 
– 9h às 12h; 4ª – 17h às 19h Visitação: 3ª a 6ª – Tarde. Ministro de Música: 3ª a 6ª  das 9h às 13h. 

 

 

Pastor Titular: Pr. Anderson Cavalcanti 99606-5016   
98131-8834 Email: andersomguimares@gmail.com 
1º Vice-Moderador: Mauro Corrêa 98141-9942 
2º Vice-Moderador: Ronald Almeida Lopes 98704-7010 

TEMA ANUAL DA CBB de 2018: Vivendo o Reino de Deus. 
DIVISA: “Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão 
acrescentadas”. (Mateus 6.33) 

Educação Cristã: Fran Farias / 98815-8578 
Email: professorafranfarias@gmail.com 
Ministério de Música: Jonathan Souza/ 99120-
4028 / Email: jonathanjhon20@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

CELEBRAÇÃO MATUTINA  

Processional                               Instrumental 
Avisos e Comunicações 
Saudação e Boas Vindas                            

TEMPO DE ADORAÇÃO 
Prelúdio           Instrumental 
Oração 
Intróito Bíblico Congregacional                                           Fp 2.9-11 

“Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que 
está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo 
joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse 

que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.” 
Canto Congregacional                                                    Primícias do Louvor 

♫ Exaltado (Ana Paula Valadão)                  
Leitura Bíblica em Uníssono                          Tt 2.11; Sl 103.11; 1Jo 3.1a 
“Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. 

Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu 
amor para com os que o temem; Vejam como é grande o amor que o 

Pai nos concedeu: sermos chamados filhos de Deus”.  
Momento de Louvor                          Primícias do Louvor 

♫ Maravilhosa Graça (Phil Wickham/PIB Curitiba) 
♫ Tetelestai (Ana Paula Valadão) 

Oração de Louvor 
TEMPO RECONHECIMENTO E CONSAGRAÇÃO 

Dedicação de Vidas e Bens           
124 HCC “Morri na Cruz por Ti” (Frances Ridley/Philip Bliss) 

Oração Dedicatória  
TEMPO DE EDIFICAÇÃO 

Canto Congregacional                                        ♫ Pra Sempre (Kari Jobe/Avivah) 
Mensagem Bíblica           Pr. Anderson Cavalcanti 
Oração 

CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR 
Recitativo Bíblico                         1Pe 3.18 

“Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecado (...) para 
levar-nos a Deus”. 

Distribuição dos Elementos  “O Seu sangue tem poder” (T. Cottrell/D. Moffitt/S. Smith) 

Oração  
Canto Congregacional                
Oração Final e Bênção 
Poslúdio                                 Instrumental 
Recessional                      Instrumental 
 
 
 
 

 

ESCALA DOMINICAL 
Dirigente: Irene (M) Jonathan (N) 

Mídia: Rebeca Ribeiro (M/N) 
Recepção: M: Mário, Perla e Cleiton (M)  
                   N: Mário, Carla e Rômulo (N)       

 

 Dedicação: M: Adélia Joelma e Rosário 
                 N: Nazaré, Rejane e Edmilson 
Plantão: M: F.Frazão e Irene N: Marcelino e Placídia 
Ceia: André,Josefa, Raimundo Rosa ,Lidia, Adélia e 
F.Frazão 
 

 

 

 
 

CELEBRAÇÃO NOTURNA  

Processional                               Instrumental 
Avisos e Comunicações 
Saudação e Boas Vindas                    

TEMPO DE ADORAÇÃO 
Prelúdio           Instrumental 
Oração 
Intróito Bíblico Congregacional                                              2Co 5.7 

“Pois vivemos por fé e não pelo que vemos”. 
Canto Congregacional        160 CC “A Fé contemplada” (J. Rowe/R. Pitrowsky) 

Leitura Bíblica Alternada            Hb 11.1; Tg 1.3; Hb 11.6; 10. 38 e 39 
Dirigente: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das 
coisas que não vemos. 
Congregação: Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz 
perseverança. 
Dirigente: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem Dele se 
aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que O 
buscam. 
Todos: Mas o justo viverá pela fé. E, se retroceder, não me agradarei 
dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas 
dos que creem e são salvos. 
Momento de Louvor                           Primícias do Louvor 

♫ Eu me Alegro em Ti (M. Webster/E. de Paula) 
 ♫ Esperança (A. Freire/A. Barros) 

♫ Rompendo em Fé (Com. Da Zona Sul) 
Oração de Louvor 

TEMPO DE ENTREGA 
Recitativo Bíblico                                                                              Sl 138.3 

“No dia em que eu clamei, atendeste-me; alentaste-me, 
fortalecendo a minha alma”. 

Momento de Oração     
350 HCC “A Jesus Cristo Contarei tudo” (Elisha Hoffman) 
TEMPO DE RECONHECIMENTO E CONSAGRAÇÃO 

Dedicação de Vidas e Bens                  ♫ Mais que Uma Voz (Kléber Lucas) 
Oração Dedicatória e Saída das Crianças 

TEMPO DE EDIFICAÇÃO 
Mensagem Musical             Jonathan Souza 
Mensagem Bíblica           Pr. Anderson Cavalcanti 
Convite à Salvação 
Oração Final e Bênção 
Poslúdio                               Instrumental 
Recessional                                Instrumental 
 


