
                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                               

  

CAMPANHA CESTA SOLIDÁRIA – Estaremos recebendo a doação para as cestas até dia 09.09. Uma 
sugestão de valor que pode ser doado é de R$30,00 (mas você pode estar doando o valor que desejar). 
Durante este período temos abençoado nossas congregações e alguns irmãos da nossa comunidade com 
cestas básicas.  
ESCOLA DE LÍDERES – A próxima reunião da escola de líderes será dia 10.09 (próxima quinta); 
abordaremos um estudo da escola bíblica discipuladora e também será falado sobre o planejamento 
para o ano de 2021. Importante todos os líderes dos ministérios participarem. Será às 19h pelo ZOOM. 
MISSÕES NACIONAIS – Próximo domingo será a abertura da Campanha de Missões Nacionais 2020. Este 
ano tem por tema: Porque Ele me amou e divisa em 1 João 4.19. Nosso alvo é de R$5.000,00. Os alvos 
por classe de EBD são: Maturidade R$1.300,00; Adultos R$600,00;Casais 1.300,00; Jovens R$600,00; 
Adolescentes R$300,00; Crianças R$300,00; Igreja R$600,00. Contribua conforme está no seu coração! 
CONTA DA IGREJA – Os irmãos que desejarem enviar seus dízimos e ofertas através de depósito ou 
transferência bancária poderão fazê-los através da seguinte conta: Ag: 1307; Op 013; CP: 7244-7. (Enviar 
comprovante para secretária) 
CULTOS DOMINICAIS – Durante o mês de setembro todos os cultos dominicais noturnos serão 
presenciais e online às 18h. Os cultos dominicais presenciais pela manhã serão somente nos dias 06 e 
27 às 10h. Os domingos dias 13 e 20 pela manhã serão somente online. 
 

Av. dos Expedicionários n°66 - João Paulo 

CEP 65040-120/ (98) 32234760 

Organizada em 1° de maio 1957 

Site: www.sibsaoluis.com.br 

Ano VI -  Informativo Dominical  - nº12 

SEGUNDA IGREJA BATISTA DE SÃO LUÍS 

São Luís, 06 de Setembro de 2020 

Email: segundaigrejabatista_1957@hotmail.com 

Pr. Titular: Anderson Carlos Guimarães Cavalcanti 

Prs. Eméritos: Nelson Silva Amaral (in memoriam)  

e Enoc Almeida Vieira 

 
09 – Culto de Oração e Doutrina 

Dirigente: Silvia Estudo: Mauro Corrêa 
10 – Escola de Líderes às 19h (Online) 
13 – Ceia (Manhã Online) 
     – Culto Noturno Presencial (18h) 
     – Abertura da Campanha de Missões Nacionais 
     – Dia de Missões Nacionais (2ºDomingo) 

AGENDA  ANIVERSARIANTES 
06 - Eliaquim Sodré – 99985-3109 
06 - Iguaraci Martins – 98806-7132 
06 - Simplício Silva - 982816514 
08 - Stephany Barros – 98858-8505 
09 - Vilma Santos – 98880-7880 
09 - Maria de Lourdes Barros – 98215-4752 
11 - Graziely Ferreira – 98293-6476 
12 - Samuel Nascimento – 98714-0140 
12 - Maria de Jesus Azevedo Duarte – 99907-4000 

  

FIQUE POR DENTRO 

PROGRAMAÇÃO ONLINE 
QUA: Culto de Oração e Doutrina às 19h 
SEX: CLASSE DE EBD CASAIS às 20h;  
SAB: CLASSE DE EBD ESCOLAR 1 às 15h  
CLASSE DE EBD ADOLESCENTES às 16h 
CULTO DA JUVENTUDE / TEEM às 19h 
DOM:   
 CLASSE DE EBD JOVENS 16h 
CLASSE DE EBD JUNIORES 15h 
Culto Noite – 18h 

 

Pr. Titular: Pr. Anderson Cavalcanti - 99606-5016 
Email: andersomguimares@gmail.com 
1° Vice-Moderador: Mauro Corrêa – 98829-1422 
2° Vice-Moderador: Ronald  Lopes - 98704-7010 
Educação Cristã: Thiago Neves - 98732-4101 
Email: thiagocarvalho782@gmail.com 
Ministro de Música: Jonathan Souza - 991062371 
Email: jonathanjhon20@gmail.com 

EXPEDIENTE 
Secretaria : Qua e Sex das 9h às 13h.  

Gabinete Pastoral: Qua e Sex (com agendamento) 

Ministro de Música: Qua e Sex das 9h às 13h 

VISITANTE, SEJA BEM-VINDO À NOSSA IGREJA! 
ESTAMOS FELIZES EM RECEBÊ-LO.  

ESTA É A CASA DE DEUS! 

ESCALA DOMINICAL 
 

Dirigente: Jonathan (M/N) 
Trasmissão(M): João / Jonathan 
Trasmissão(N): Raimundo / Jonathan 
Mídia: Letícia (M) / Pollyana (N) 
Stores: Paula (M) / Deborah (N) 
Recepção: Raimundo (M) 
                    Carla (N) 
 

 

 

 

 

PORQUE ELE ME AMOU 

“Nós amamos porque Ele nos amou primeiro.” (1 João 4.19) 

 
Em um mundo onde o amor é tratado como algo efêmero e sem importância, a Campanha 

de Missões Nacionais, em 2020, vem mostrar que o amor de Deus é diferente de qualquer 

outro amor jamais vivido. Ele é robusto, sólido, preenche, transborda e permanece – porque 
é inesgotável – e, ao mesmo tempo, é leve e traz paz. 

É um amor de atitudes, não só de palavras. Um amor que se dispõe e vai pelo Sertão, 

pelas matas, rios, comunidades isoladas e também chega aos grandes centros urbanos do 
Brasil. Um amor que não ignora as duras realidades do País, mas que transforma a vida dos 
que são alcançados pelo evangelho de Jesus Cristo. 

Acreditamos que quando você experimenta esse amor você também admite que a sua 
vida deve ter esse mesmo propósito, de partir para ação e não ficar apenas no simples falar. 

Precioso AMOR 
Porque Ele me amou, amo o próximo não por uma imposição ou obrigação, mas como 

forma de gratidão e de retribuição a Deus. 
Porque Ele me amou, multiplico discípulos de Cristo, levando esse amor aos quatro 

cantos do País. 
Porque Ele me amou, oro para que os que ainda não conhecem esse extraordinário amor 

sejam alcançados por ele. 
Porque Ele me amou, reparto o que tenho com os que têm pouco ou nada. 
Extraordinário AMOR 

Quem precisa ser amado por nós? Todos aqueles que ainda não conhecem o amor de 
Deus manifestado através do envio de Jesus Cristo à humanidade, que é o caminho para a 
verdadeira transformação de vida. 

Portanto, a partir dessa certeza – porque Ele nos amou primeiro – não mediremos 

esforços para tirar as pessoas das drogas, da miséria, da prostituição ou de qualquer outra 
realidade aprisionadora e nos colocarmos à disposição do Reino, como instrumentos nas 
mãos do Senhor, para levar o amor de Deus a todo o Brasil. 

Porque Ele nos amou primeiro, convocamos você a chamar para si a responsabilidade 

– em todos os sentidos – de manter o comprometimento e a generosidade com a obra 
missionária no Brasil [como voluntário e parceiro de Missões 
Nacionais], intercedendo, investindo e sustentando cada vez mais os projetos que 
influenciam diretamente na vida dos brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. 

 

Missões Nacionais 2020 
 
 


