
                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                               

 

09 – Raimundo dos S. Amorim Júnior – 98296-2886 
10 – Daniel Soares Moreira Júnior – 98274-5009 
      – Dáphyne Coelho dos Santos – 988157870 (pai) 

  – Zelina Peres da Costa Barros – 98603-5139 
13 – José Peres da Costa Barros – 99905-5722 
 
 

LIVRO DE EFÉSIOS – Estamos enfatizando o livro de Efésios nas mensagens manhã e noite (janeiro e 
fevereiro). Encorajamos os irmãos a estarem lendo periodicamente este livro para melhor compreensão. 
EBD DA FAMÍLIA – Por ocasião dos estudos da carta aos Efésios, no próximo domingo a temática será 
voltada para família; em nossa programação da manhã teremos a EBD da família às 9h. 
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO – Convidamos você para uma Capacitação e Treinamento para Ministério 

Infantil e EBD com a missionária Neuza Alencar (Tia Nenoca), na SIB, dia 15 de fevereiro das 8h às 12h. A 

temática será: Ensinando a Bíblia com criatividade. Valor: R$15,00 (pago na secretaria).  Faça sua Inscrição 

através do nosso site: www.sibsaoluis.com.br! Mais informações nos avisos e comunicações SIB! 

RETIRO ESPIRITUAL 2020 – Vem aí o Retiro Espiritual da SIB de 2020! Com o tema: Celebrando a Glória do 

Reino de Deus. E Divisa: Apocalipse 11.15b. Será nos dias 22 a 26 de Fevereiro. O valor é R$ 100,00. Crianças 

até 5 anos não pagam e de 6 a 11 anos pagam R$50,00. A diária é de R$30,00. Será na Chácara Valquimar, 

no Araçagy. Os irmãos já podem ir adiantando o pagamento junto à Tesouraria. Não deixe pra última hora!  
 

Av. dos Expedicionários n°66 - João Paulo 

CEP 65040-120/ (98) 32234760 

Organizada em 1° de maio 1957 

Site: www.sibsaoluis.com.br 

Ano V -  Informativo Dominical - n° 06   

SEGUNDA IGREJA BATISTA DE SÃO LUÍS 

São Luís, 09 de Fevereiro 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 – Tarde Missionária – ER’s e MR’s – Minis. 

de Evangelismo e Missões 
12 – Culto de Oração e Doutrina 

Dirigente: Irª irene Nascimento 
Estudo: Bel. Thiago Neves 

14 e 15 – Assembleia da Associação 
metropolitana 

14 – Dia Nacional do Conselheiro de 
Embaixador do Rei 

15 – Capacitação e Treinamento para Minis. 
Infantil e EBD – Educação Cristã 

16 – Evangelismos na Congregação em 
Maracanã – Minis. de Evangelismo e 
Missões e SMHB 

 
 

AGENDA  ANIVERSARIANTES 
  

PROGRAMAÇÃO 
TER: Louvart – 19h;  
QUA: Culto de Oração e Doutrina – 19h;  
SEX: Ensaio Coro Exultai – 19h;  
SAB: Culto de Oração – 7h  
Ensaio Min. de Adoração – 15h30  
Culto da Juventude – 19h; 
DOM: EBD – 9h, Culto Manhã – 10h15 
E.R – 16h, M.R e MCM – 17h,  
SMHB – 17h30, U.A. – 18h 
Culto Noite – 19h 

 
Pr. Titular: Pr. Anderson Cavalcanti - 99606-5016 
Email: andersomguimares@gmail.com 
1° Vice-Moderador: Mauro Corrêa - 98141-9942 
2° Vice-Moderador: Ronald  Lopes - 98704-7010 
Educação Cristã: Thiago Neves - 98732-4101 
Email: thiagocarvalho782@gmail.com 
Ministro de Música: Jonathan Souza - 99120-4028 
Email: jonathanjhon20@gmail.com 

EXPEDIENTE 
Secretaria : Ter à Sex das 9h às 13h.  

Gabinete Pastoral: Ter à Sex das 9h às 12h, Qua das 

17h às 19h.  

Ministro de Música: Ter à 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 
 

Dirigentes:  Jonathan (M ) / Jonathan (N)  
Mídia: Thais (M/N) 
Stories: Deborah (M) / Bárbara (N) 
Dedicação: M: Adélia / Nazaré / Socorro Dias 
                      N: Raimundo Rosa / Edmilson / Francisca Frazão 
Recepção: Mário / João Vitor (M) 
                    Mário / Angela / Ozanira (N) 
Culto Infantil: Silvana 

FIQUE POR DENTRO 

 

 

 

CELEBRANDO A GLÓRIA DO REINO DE DEUS 
       Efésios 4:17-24 Prática dos propósitos de Deus na igreja: Santidade na igreja 

            A exposição da epístola aos Efésios tem nos apresentado os propósitos da vocação para qual fomos eleitos e 

predestinados, sendo assim, o terceiro propósito prático de Deus é: santidade na igreja. A igreja que deve viver em 

unidade e obter maturidade na vida cristã, deve ser santa, como Deus é santo. Esse propósito é claramente expresso 

também em 1Tessalonicenses 4.7, “Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação”. 

Nesse sentido, quando em uma igreja não há unidade do Espírito, emprego dos dons espirituais com vistas 

ao “aperfeiçoamento dos santos”, e o pecado no meio do povo (ausência de santidade), certamente a desordem 

operará (necessidade disciplina). “A pureza é uma característica do povo de Deus tão indispensável quanto a 

unidade”. A disciplina mencionada, é a de Deus, é espiritual, é do Pai para os filhos a quem Ele ama e quer bem 

(Hebreus 12.4-10). O propósito final deste cuidado amoroso, exortativo e disciplinar, é a santidade dos filhos e seu 

crescimento espiritual (Maturidade Cristã). 

O texto dessa reflexão faz um comparativo entre a santidade cristã e a vida dissoluta, e evidencia que não 

vale a pena escolher pela vida de dissolução, de pecado e depravação, pois seu fim será o desgaste, a destruição e a 

morte. Para quem é crente a passagem expõe que não é possível uma vida de dupla identidade, de dupla filiação: filhos 

da ira e filhos de Deus; santo e profano; pecado e santidade. Não combina, é um ou outro. Não dá para ficar em cima 

do muro. 

A santidade é propósito de Deus para a igreja, tem a ver com o estilo de vida proposto por Ele para seus 

filhos (nova criatura 2 Co. 5:17). Vida cristã é discipulado, é seguimento a Jesus. Não dá para segui-lo sem negar-se 

dia a dia. O crente não deve mais continuar com as velhas práticas de outrora, de vaidade: cobiçar, matar, adulterar, 

fornicar, mentir (obras da carne Gálatas 5.19-21). Conduta de vida não mais guiada pelos pensamentos, mas por Deus. 

A passagem segue a seguinte ordem: admoestação (17-19), argumentação, (20-24) aplicação (25-32). 

Admoestação: uma clara ruptura com os velhos costumes pagãos (4.17-19). Paulo começa enfatizando o 

fator intelectual no modo de vida das pessoas. Descreve os pagãos, chama a atenção para algumas coisas: 1) vaidade 

de pensamentos; 2) entendimento obscuro; 3) ignorância no modo de viver. Corações duros, mentes vazias. Isso os 

tornou insensíveis, dissolutos, ávidos em pecar, licenciosos e impuros. “Esse é o retrato da sociedade 

contemporânea. A imagem está estampada em todos os jornais e noticiários. Nas esquinas das ruas. Em cada canto 

da cidade há outdoors com propaganda do pecado sem nenhum pudor. A sociedade está falida moralmente”. 

A vida cristã começa com arrependimento (mudança de mente), é mudança completa, incluindo valores, 

metas e conceitos da vida. A ordem é: “Não andeis mais como andam os gentios”. Somos novas criaturas, vivamos 

de tal maneira. 

Argumentação: a verdade tal qual ela é em Jesus é apresentada (20-24). Paulo contrasta a vida do ímpio 

com a do crente (uso do vós/mas). A ênfase é a mente ou a cosmovisão do cristão: 1) aprendestes a Cristo (20); 2) se 

de fato o ouviste (21a); 3) nele fostes instruídos (21b); 4) vos renovar no espírito da vossa mente (23); 5) e vos revestir 

do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade (24). 

Aplicação: Será ministrada no domingo 09.01.2020 pela manhã. 

Deus em Cristo nos abençoe!  

Thiago Neves, Ministro de Educação Cristã SIB. 

(Texto adaptado da Mensagem Bíblica pregada pelo pr. Anderson Cavalcanti em 02.02.2020) 

 

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


Celebração ao Senhor – Manhã  
 

Processional                       Instrumental 
Convite à Adoração                                                                                                Dirigente 

 
TEMPO DE ADORAÇÃO 

Prelúdio                                  Piano 
Oração 
Saudação e Boas Vindas  
Canto Congregacional        

♫ 228 HCC – A Deus demos Glória (F. J. Crosby/W. Doane) 
Recitativo Bíblico Congregacional                               Jo 14.15; 1Jo 2. 3 - 6 

“Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. 
Sabemos que O conhecemos, se obedecemos aos seus 

mandamentos. Aquele que diz: ‘Eu o conheço”, mas não obedece 
aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. 

Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor 
de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos 

Nele: aquele que afirma que permanece Nele deve andar como Ele 
andou” 

.Momento de Louvor                                         Min. de Adoração 
♫ Tudo é diferente (Hillsong/Aline Barros)  

♫ Coração Igual ao Teu (Diante do Trono) 

Oração de Louvor  
 

TEMPO DE ENTREGA 
Canto Congregacional                        ♫ 268 CC – Como estou (E. Hall/J. Grape) 
Recitativo Bíblico                                                  Mt 11.28 
"Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e 

eu lhes darei descanso”. 
Momento de Oração 

 
TEMPO DE RECONHECIMENTO E CONSAGRAÇÃO 

Dedicação de Vidas e Bens      ♫ A Ti eu cantarei (G. Hoffmam) 
Oração Dedicatória 

 
TEMPO DE EDIFICAÇÃO 

Mensagem Bíblica             Pr. Anderson Cavalcanti 
Canto Inspirativo                 ♫ Quero te dar meu coração (Min. Intimidade) 
Oração Final e Bênção 
Avisos e Comunicações 
Poslúdio             Instrumental 
Recessional                      Instrumental 

  
 

Celebração ao Senhor – Noite 
 

Processional                        Instrumental 
Saudação e Convite à Adoração                                                                      Dirigente 

 
TEMPO DE ADORAÇÃO 

Prelúdio              Piano 
Oração e saída das crianças 
Canto Congregacional                                 ♫ Que Ele cresça (Deigma Marques) 
Recitativo Bíblico Congregacional                               Jo 3. 30; Hb 12. 1 e 2a 

“É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Portanto, também, 
nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de 

testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado 
que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é 

proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da 
nossa fé. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito”. 

Momento de Louvor                                           Min. de Adoração 
♫ Reina em Mim (Vineyard)  

♫ Preciso de Ti (Diante do Trono) 

Oração de Louvor  
 

TEMPO DE ENTREGA 
Recitativo Bíblico                                                    Sl 51.17 
“Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um 

coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás”. 
Momento de Oração                                            ♫ Perdão e Graça (Vineyard) 

 
TEMPO DE RECONHECIMENTO E CONSAGRAÇÃO 

Dedicação de Vidas e Bens        ♫ A Ti eu cantarei (G. Hoffmam) 
Oração Dedicatória 

 
TEMPO DE EDIFICAÇÃO 

Canto Inspirativo       ♫ 275 HCC – Perdoa-me, Senhor (H. Rollo Jr.) 
Mensagem Bíblica               Pr. Anderson Cavalcanti 
Convite à salvação      ♫ 248 HCC – Ao findar o labor desta vida (João Diener) 
Oração Final e Bênção 
Avisos e Comunicações 
Poslúdio                 Instrumental 
Recessional                        Instrumental 

 
 
 

    

 
- 


