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PARA ONDE AS CRIANÇAS ESTÃO INDO? 

 

Um dos contos dos irmãos Grimm fala do flautista de Hamelim, você conhece? Os 
irmãos Grimm ouviram esta história através do relato de uma camponesa, no início do 
século XIX e a história é assim: a cidade de Hamelim, na Alemanha, foi infestada por 
ratos, eram tantos ratos que ninguém suportava mais e seus moradores não sabiam mais 
o que fazer para acabar com os ratos. Um dia, chegou à cidade um homem que disse ter 
a solução para o problema. Os moradores então prometeram que lhe dariam uma moeda 
pela cabeça de cada rato. O homem pegou sua flauta, começou a tocar e hipnotizou os 
ratos, afogando-os no rio. Quando reivindicou o pagamento pelo serviço, os moradores se 
recusaram a pagar. O flautista então tocou sua flauta novamente e dessa vez atraiu todas 
as crianças da cidade, que o seguiram. O flautista levou-as para tão longe, que nunca 
mais voltaram. Na cidade ficaram os habitantes avarentos, com seus celeiros cheios, mas 
sob um imenso silêncio e tristeza. 

Este conto me faz pensar nas crianças de nossas cidades, muitas estão sendo 
seduzidas por músicas e ensinamentos que são contrários à Palavra de Deus, às vezes, 
a própria igreja seduz as crianças com entretenimento e ensinos que não têm edificado a 
vida delas. Para onde as crianças estão indo? 

Como Igreja de Jesus, precisamos conduzir as crianças ao caminho do céu. Elas 
precisam conhecer Jesus com o Mestre e viverem de acordo com os seus ensinos e não 
de acordo com os ensinos do mundo. É preciso mostrar a cada uma delas o poder que 
Jesus tem por ser o filho de Deus e o valor que Ele dá a todos, pois foi capaz de dar a 
sua vida por amar a cada um de nós. 

A criança é uma pessoa que precisa de salvação, ela precisa que alguém a ensine 
que Jesus, o filho de Deus, foi enviado ao mundo para tornar-se o Salvador de todo 
aquele que nEle crê. Ela deve aprender que amigo tão especial como Jesus não existe! 
Ele é incomparável, por isso é muito bom viver com Ele. Nós precisamos ser modelos 
para a vida da criança. Em nosso viver diário devemos refletir a beleza de Cristo para que 
elas sintam o desejo de serem iguais a Jesus. 

O ensino de verdades bíblicas deve ser diário, constante, tanto a família como a Igreja 
têm a responsabilidade dada por Deus de transmitir os Seus ensinos e ensiná-las o 
caminho do céu. Quantos ensinos bíblicos a família pode dar ao realizar o culto 
doméstico! Mesmo que este não aconteça com todos os membros presentes, é 
importante que diariamente os pais orem com as crianças e compartilhem com elas as 
histórias da Bíblia. 

Eu e você, que formamos a igreja de Jesus, precisamos agir rápido, pois senão 
corremos o risco de perder as crianças para sempre e se isto ocorrer ficaremos iguais aos 
moradores de Hamelim, em silêncio e cheios de tristeza. É melhor semearmos a boa 
semente em seus corações para “voltarmos cantando, cheios de alegria, trazendo nos 
braços os feixes da colheita” (Salmos 126.6), tendo a certeza de que as crianças estão 
indo para o céu. 

 
 

Lídia B. Pierott Moreira 

Coordenadora Nacional dos Amigos 

Extraído de O Jornal Batista, 09.10.2016 
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AGENDE-SE 

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) 
     – Entrega de Oferta M. Nacionais - Encerramento da Campanha – Missões e Evangelismo, Arte 
12 – Dia Batista de Evangelismo Pessoal 
     – Culto de Oração e Doutrina  Dirigente: Ir. Irene  Estudo: Pr. Anderson 
15 – Dia Batista do Brasil 
16 – Homenagem aos professores da EBD – Ministério da Comunhão e Comunicação 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA   

09 – João Carlos Maranhão Facuri  99907-2779 / 98268-0609 
10 – Maria Lúcia Matos Araújo  3243-8201 / 99961-9649 / 98786-2056 
     – Thaís Azevedo Pereira  98842-8261 
11 – Maria Firmina Muniz da Silva  3249-1377 
12 – Silvia Regina Brito Ferreira  98896-4344 
13 – Francisca Lima dos Santos  3253-5869 

FIQUE POR DENTRO  

CAMPANHA DE MISSÕES NACIONAIS – Hoje será a entrega da oferta da Campanha de 

Missões Nacionais das classes de EBD, mas você pode continuar contribuindo até o último 
domingo de outubro em envelope específico. O tema: “É TEMPO DE AVANÇAR 
MULTIPLICANDO O AMOR DE DEUS”.  Divisa: Ne 2.18. O alvo da Igreja é de R$8.200,00. Cada 
classe de EBD tem seu alvo: Ministério Infantil: R$ 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.  

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. 
 

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 

AVANÇAR MULTIPLICANDO O AMOR DE DEUS ENTRE AS CRIANÇAS 

Prelúdio                                                                                                               Instrumental 
Oração 

Saudações e Boas Vindas                             ♫ Tudo é diferente (Hillsong/Vs. Aline Barros) 

Recitativo Bíblico                                                                                                 Isaías 49.15 
“Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do 

filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esqueça, Eu jamais me esquecerei de 
ti!”  

AVANÇAR NO CUIDADO COM AS CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE SOCIAL 

Recitativo Bíblico                                                                                               Mateus 18.14 
“Assim, também, não é vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes 

pequeninos se perca”.  
Hino                                                 538 HCC “Fala e não te cales” (J. Soren; C. Hutchison) 
Leitura Bíblica                                                                                           Mateus 18.3-6 e 11 
DIRIGENTE: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como 
meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. 
CONGREGAÇÃO: Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o 
maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como 
este, a mim me recebe. 
DIRIGENTE: Mas, qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que creem em mim, 
melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, e se submergisse 
na profundeza do mar. 
TODOS: Porque o Filho do homem veio salvar o que se tinha perdido. 
Cântico                                                                                                   Ministério de Música 

♫ Deus É Bom! (Corinho infantil) ♫ Fala Comigo (Eyshila) 

Oração de Louvor 
Momento Missionário 
Apresentação de Vídeo 
Oração pelos pequeninos de todo o Brasil. 
TEMA: 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) 

Dedicação de Vidas, Dízimos e Ofertas 
Oração Dedicatória 
Mensagem Musical             “Por amor de ti, ó Brasil” (Ana Paula Valadão)              Quinteto 

AVANÇAR LEVANDO A PALAVRA DE SALVAÇÃO AOS PEQUENINOS 

Leitura Bíblica                                                                                                    Marcos 10.14 
“Deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais; porque dos tais é o reino de 

Deus”. 
Mensagem Bíblica                                                                                      Ir.ª Mirailde Costa 
Convite à Salvação 
Oração Final 
Poslúdio                                   603 HCC “Minha Pátria para Cristo”  (W. Edwin; E. Lindsey) 
 
 

 

CELEBRAÇÃO MATUTINA 
Escola Bíblica Dominical                                                                                                  9h  
Encerramento                                                                                                                 10h                                                     
Fechamento                                                                                           Classe da Juniores 
Prelúdio                                            “Buscai primeiro”                                     Instrumental 

Saudação                                        ♫ Quão bom e quão maravilhoso é (Domínio público) 

Momento Educação Cristã 
Introito Bíblico                                                                                            Marcos 10.13,14 
“E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos 
que lhos traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os 

meninos a mim, e não os impeçais; porque dos tais é o reino de Deus”. 
Hino Congregacional                                        525 CC “Vinde meninos” (George F. Root) 
Leitura Bíblica Alternada                                              Salmo 138 1a, 145. 1-4,18,1; 138.1 
Todos – Eu te louvarei, de todo o meu coração; 
Vozes Masculinas – Eu te exaltarei, ó Deus, rei meu, e bendirei o teu nome pelos 
séculos dos séculos e para sempre. 
Vozes Femininas – Cada dia te bendirei, e louvarei o teu nome pelos séculos dos 
séculos e para sempre. 
Ministério infantil (crianças e professoras) – Grande é o SENHOR, e mui digno de 
louvor, e a sua grandeza inescrutável. 
Adultos – Uma geração louvará as tuas obras à outra geração, e anunciarão as tuas 
proezas. 
Todos – Perto está o SENHOR de todos os que o invocam, de todos os que o invocam 
em espírito e em verdade. Eu te louvarei, de todo o meu coração. 
Cânticos congregacionais                                                                   Ministério de Música 

♫ Deus é tão bom ♫ Perto de Deus ♫ Meu bom pastor é Cristo  

(Cântico da salvação Vol 1) 
Oração de Louvor 

Musica Coreografada                                                                              ♫ Mestre mandou 

Mensagem Musical                                                                                           Coro Infantil 
Amém, louve a Deus (Louvores da Garotada V.1) 

Recitativo Bíblico                                                                                            Salmos 92.13 
“Os que estão plantados na casa do SENHOR florescerão nos átrios do nosso 

Deus”. 

Momento de Gratidão                                                                   Ministério de Comunhão 
Oração de Gratidão 
Dedicação de Vidas, Dízimos e Ofertas 

É TEMPO DE AVANÇAR MULTIPLICANDO O AMOR DE DEUS 

Entrega das ofertas                                                                          Chamada das classes 
Hino Congregacional                                          433 HCC Usa, Senhor (Mônica Coropos) 
Oração 
Mensagem Bíblica                                                                            Pr. Dalierson Sarrazin 
Oração Final e Bênção 
Poslúdio                                                                                                            Instrumental 
 
 

 ESCALA DOMINICAL 
Dirigente: Minis. Infantil (M/N) 
Dedicação: Placidia / Marcelino / Irene (M/N) 
Plantão: André / Josefa / S.Bezerra (M)  
               Mirailde / Dezidério / Irene (N) 
 

 
 

 
 

 

Regência: Da Luz (M) Eliane (N) 
Mídia: Debora K. (M/N)  
Recepção: Mário e Rita (M)  
                    Cleiton e Zélia (N) 

 


