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A MISSÃO DA IGREJA 
 

Conforme Bosch (2002, p. 609), “se tudo é missão, nada é missão”. Com essas 
advertências, continua sendo extraordinariamente difícil determinar o que é missão, pois 
de missão entende-se todo o processo contínuo de peneirar, testar, reformular e 
descartar, o que significa que se deve entender a missão como uma atividade que 
transforma a realidade e, simultaneamente, que existe uma necessidade constante de a 
própria missão se transformar. 

Para entendermos o que significa uma Igreja Missionária, é necessário compreender 
primeiramente o sentido da missão. Que é “enviar” e começa no próprio Deus, que envia 
Seu Filho ao mundo para cumprir Seu propósito de redenção da humanidade (João 3.16). 
Missão esta que existe porque Deus ama o Homem e quer que ele viva em comunhão 
com Ele, e desfrute de todas as bênçãos do Seu governo e o glorifique como Senhor. A 
missão tem origem em Deus, portanto, a missão, antes de ser da Igreja é de Deus, que 
demonstra através dos tempos ser um Deus missionário por natureza, ou seja, enviou 
Abraão (Gênesis 12) para que todas as nações do mundo fossem abençoadas por 
intermédio dele e da sua descendência. Enviou Moisés, José, os profetas, e finalmente, 
Jesus para ser o Salvador do mundo. E o próprio Jesus enviou seus apóstolos a pregar o 
evangelho em todo mundo e a toda a criatura e não a um grupo seleto ou elitizado 
(Marcos 16.15). E por isso a Missão da Igreja é extraída do propósito de Deus para 
humanidade, com isso a igreja não tem Missão de maneira autônoma e sim derivada 
mostrando que Deus é este missionário da história e que vai ao encontro com mundo 
usando a igreja como instrumento de execução de seus propósitos. (João. 21. 21). 

A Missão é a Igreja em ação, e não somente uma atividade elegível que a Igreja 
exerce. Assim, Igreja sem Missão não é Igreja, e Missão sem Igreja não é Missão, pois, 
estão sempre dependendo uma da outra, como interligadas buscando atingir um mesmo 
alvo: A humanidade. Esta missão que emana de Deus tem objetivo único de atingir este 
ser humano que necessita da intervenção de Deus para reconhecerem seus pecados e 
buscarem uma salvação eterna. Com isso, a Igreja tem buscado cumprir com exatidão o 
mandamento do Senhor de ir pregar o evangelho a toda criatura (Mateus 28. 19) 
apoiando-se no Deus Missionário, um Deus em compaixão pela humanidade, tanto 
homens como mulheres e por toda a criação como o autor sublime de toda a Missão. 
Aqui vale a pena ver o que Jesus ensina sobre missão para os apóstolos e isso envolve 
relacionamento, ensinamento e batismo Trinitário que demonstra que na Trindade todas 
as pessoas estão em ação e unidade. E nesta ação o Espírito também está trabalhando, 
assim a própria Bíblia diz: que quem convence o homem do Pecado e da Justiça é o 
“Espírito Santo” (Mt 11. 03). Se o Espírito Santo é o fio condutor da missão da Igreja e a 
Igreja é agente da missão, vê-se então, a interdependência de ambos, onde a missão é 
determinada pelo Deus Uno, com a força do Espírito Santo e também ação redentora de 
Jesus Cristo. Esta ação Trinitária mostra um profundo comprometimento e envolvimento 
das três pessoas, mostrando que a missão deve ser realizada também com 
relacionamento e comprometimento no mundo, sendo uma ação transformadora, capaz 
de adaptar-se aos objetivos e dificuldades, chegando aos mais variados contextos de vida 
trazendo renovação e fonte de vida. 

Por Pr. Marcelo Victor 

Boletim Dominical 27 – SIB Rumo aos 60 anos  

     SEGUNDA IGREJA BATISTA DE SÃO LUIS 
Rua da Vitória, nº 66 – João Paulo CEP 65040 – 120     3223-4760       

Organizada em 1º de maio de 1957 

Email: segundaigrejabatista_1957@hotmail.com 

Pr. Titular: Anderson Carlos Guimarães Cavalcanti 

Pr. Eméritos: Nelson Silva Amaral (in memoriam) 
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AGENDE-SE 
10 – Formação Continuada – Escola Bíblica Dominical  
     –  Missões Estaduais – Ministério de Missões e Evangelismo 
13 – Culto de Oração e Doutrina Dirigente: Débora Kristen  Estudo: Pr. Anderson Cavalcanti 
15,16 e 17 – Escola Bíblica de Férias – Ministério Infantil, Ministério de Arte                           
15 – Discipulado de Casais – Ministério da Família 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA   
10 – Wolney Farias Dias  98506-0096 
12 – Josefa de Lima Sodré  3243-8543 / 99984-1878 
13 – Ada Lima de Moraes  3223-3980 
14 – Ilana Cristiny de Castro Moraes  98178-8537 
16 – Maria Vieira Costa  98873-0331 / 99984-0075 
     – Milene Azevedo Urbano  3015-7277 / 98197-6556  
 
FIQUE POR DENTRO  

MISSÕES ESTADUAIS – Já começou a Campanha de Missões Estaduais. Os alvos por classe 

de EBD são: Maturidade: R$500,00; Adultos R$500,00; Casais R$500,00; Jovens e Adolescentes 
R$500,00; Crianças e Crescimento 1 e 2 R$500,00; Igreja R$500,00. Dia 31/07, pela manhã será o 
culto de Encerramento da Campanha. Contribua. 

EBF – Está chegando a EBF. O Ministério Infantil estará com uma programação especial para 

todas as crianças nos dias 15 (sexta) às 15h; 16 (sábado) das 8h às 11h e das 15h às 17h e 17 
(domingo) às 9h. Sob o tema: Crianças para Cristo. Contamos com a igreja para convidar as 
crianças da sua comunidade. 

MINISTÉRIO DE MÚSICA – Se você tem interesse em aprender violão, flauta e teclado, 

contate os Ministros Ametista e Jonathan ou ligue 98174-2317 / 98865-1272. 

ACAMPAMENTO DA JUVENTUDE – Você já pode ir se preparando para o Acampamento da 

Juventude que será de 6 a 8 de setembro. Valor R$60,00. Local: Chácara Joquemi (a mesma da 
Convivência).  

DISCIPULADO DE CASAIS – Será dia 15, próxima sexta-feira, às 19h30. Cada casal deverá 

trazer uma contribuição de R$5,00 para o lanche. Confirme presença com Rejane e Fátima 
whatsapp: 81970060, 9981-5364. 

VIAGEM MISSIONÁRIA – Os irmãos Danilo, Thais e Amanda Letícia irão a uma viagem 

missionária aos povos indígenas no dia 13. Oremos por eles. 
 
 

 
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   
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 do Mês de Julho: Transformados pelo reino de Cristo, mostramos nossas 
obras. Divisa: Mateus 5.16 
Divisa:  

 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAÇÃO NOTURNA 

Ministério de Comunicação 

Prelúdio Cantado                                                   ♫ Exaltado (A. P. Valadão) 

Oração 

Saudação                                            ♫ Comunhão, Vinho e Pão (K. Lucas) 

Introito Bíblico                                                                        Salmo 100.1,2 

“Celebrai com júbilo ao SENHOR, todos os habitantes da terra. Servi 
ao SENHOR com alegria e apresentai-vos a ele com cânticos. Sabei 
que o Senhor é Deus! Foi ele quem nos fez, e somos dele; somos o 

seu povo e ovelhas do seu pasto”. 
Cânticos Congregacionais                                           Ministério de Música 

      ♫ Celebrai com jubilo (Domínio Público )♫ Se o meu povo (Domínio Público) 

Recitativo Congregacional                                                        Salmo 100.4 
“Entrai pelas suas portas com ações de graças e em seus átrios, 

com louvor; dai-lhes graças e bendizei o seu nome”. 
Hino Congregacional   228 HCC “A Deus demos glória”(F. Crosby; W. Doane) 
Momento Missionário 
Tema da Campanha de Missões Estaduais: Transformados para 

transformar o Maranhão pelo poder do reino de Deus. 

Divisa: “Pois o Reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder”. 

(1 Co 4.20) 

Hino: 443 CC “Eis os Milhões” (J. McGranahan) 

Momento de Oração                                                               Salmo 62b,33 
“(...) vós que buscais a Deus, reviva o vosso coração. Porque o 

Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus, embora sejam 
prisioneiros”. 

Cântico Congregacional                     ♫ Sobre as águas (D. Sacer; L. Arcanjo) 

Dedicação de Vidas, Dízimos e Ofertas                          Provérbios 3. 9,10 
“Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a 

tua renda; assim, se encherão de fartura os teus celeiros, e 
transbordarão de mosto os teus lagares”. 

Hino Congregacional      243 HCC “Ó Deus, venho te agradecer” (J. Araújo) 

Oração Dedicatória 

Saída das Crianças / Culto Infantil 

Mensagem Bíblica                           Missionária do PEPE Lucimar Teixeira 

Convite à Salvação 

Oração Final e Bênção                                          Pr. Anderson Cavalcanti 

Poslúdio                                Instrumental 

473 HCC “Segundo a vontade de Deus” (G .Júnior; M. Filho) 

 

 

CELEBRAÇÃO MATUTINA 

Escola Bíblica Dominical                                                                        9h  

Encerramento                381 CC “Jesus, Pastor amado” (S. Kalley; G. Webb) 

Prelúdio        335 CC “O gozo da vida” (M. Souza; J. Scholfield)     Instrumental 

Oração 

Saudação                                                                     ♫ Aliança (A. Borba) 

Momento de Educação Cristã 

Introito Bíblico                                                                Mateus 5.13a,14a 

“Vós sois o sal da terra [...] Vós sois a luz do mundo. Assim 

resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as 

vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus”. 

Hino Congregacional                449 CC “Ousados, Proclamai!” (S. Beazley) 

Leitura Bíblica Congregacional                               Salmo 40. 9,10; 35.18 

“Tenho proclamado boas novas de justiça na grande congregação; eis 

que não retive os meus lábios; Senhor, tu o sabes. Não ocultei dentro 

do meu coração a tua justiça; apregoei a tua fidelidade e a tua 

salvação; não escondi da grande congregação a tua benignidade e a 

tua verdade. Então, te darei graças na grande assembleia; entre 

muitíssimo povo te louvarei”. 

Cânticos Congregacionais                                         Ministério de Música 

   ♫Tu Sondas(M. Witt; Vs: R. Bezerra) ♫Te adoro meu Rei (W. Beach; Vs: A. P. Valadão) 

Momento de Oração 

Mensagem Musical              “Há um lugar” (H. Rosa)           Thais Azevedo 

Dedicação de Vidas, Dízimos e Ofertas                           Salmo 37.16,17 

“Mais vale o pouco que o justo tem do que as riquezas de muitos 

ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrantados, mas o 

SENHOR sustém os justos”. 

Hino Congregacional    410 CC “Felicidade no Serviço” (A. e B Ackley) 

Oração Dedicatória 

Mensagem Musical      “Rosto de Cristo” (J. Neto)      Irª Leonildes do Vale 

Mensagem Bíblica                                               Pr. Anderson Cavalcanti 

“A sublimidade do serviço cristão” (João 13.12-20) 

Hino Congregacional     438 CC “Ouvindo de Jesus” (J. McGranahan) 

Poslúdio ♫Tu és o dono do meu coração (Irlandês; Vs: A. P. Valadão) Instrumental 

 
 

 ESCALA DOMINICAL 
Dirigente: Ronald Lopes (M) / Socorro Coelho (N) 
Dedicação: S.Bezerra / S.Dias / Eva 
Plantão: S.Dias Placidia Marcelino (M) Edmilson Rosário Eva (N) 
Regência: Da Luz (M) / Rosemary (N) 

Mídia: Regyanne (M/N) 
 

 
 

 
 

 

Recepção: Rita, Mário (M) / Mário, Cleiton (N) 

 


