
                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                 

– Culto Infantil (Noite) – Encerramento da EBF – Ministério Infantil   

CAMPANHA DE MISSÕES DA IGREJA LOCAL – Ainda estamos recebendo ofertas para a 
Campanha do MIL (Missões da Igreja Local). Temos um alvo de R$4.000,00 em prol da 
Contrução do Templo da Congregação da Vila Vitória mas ainda não foi alcançado. Os alvos 
por classes da EBD são: Maturidade R$1.000,00; Casais R$800,00; Jovens e Adolescentes 
R$800,00; Adultos R$600,00; Crianças R$200,00; Novos Decididos R$200,00. Igreja R$400,00. 
Participe desta campanha orando e contribuindo! 
CULTO NOS LARES – Se você deseja um culto em seu lar entre em contato com o Ministério 
da Família. Maiores  informações com o irmão Delmar no telefone: 99964-5195. 
MÊS DA JUVENTUDE – Estamos no mês da Juventude e neste mês estamos abordando o 
Tema: Relacionamentos Saudáveis construídos com a força da Juventude e divisa em 
Colossenses 3.14.  
CULTO ADMINISTRATIVO – Será na próxima quarta-feira, dia 14. Todos os membros estão 
convocados a participar. 
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SEGUNDA IGREJA BATISTA DE SÃO LUÍS 

São Luís, 11 de Agosto de 2019 

Email: segundaigrejabatista_1957@hotmail.com 

Pr. Titular: Anderson Carlos Guimarães Cavalcanti 

Prs. Eméritos: Nelson Silva Amaral (in memoriam)  

e Enoc Almeida Vieira 

11 – Dia dos Pais – 2º domingo do mês 
     – Intercâmbio da MCM, SMHB e 
Organizações Filhas nas Congregações 
14 – Oficina – Diáconos 
     – Culto Administrativo 
18 – Dia do Jovem Batista – 3º domingo do 
mês 
     – Palestra – Ministério de Comunicação 
 
 
 

AGENDA  ANIVERSARIANTES 
11 – Lenir Severiana Viegas Reis  – 3238-1417 
     – Keila Silva Mota – 98238-9573  
17 – André Gabriel P. Sodré – 98510-5079 
18 – José Flávio de F. Campos – 98874-3485 
 
       
   
 

  

FIQUE POR DENTRO 

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 – 16h  
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 8h às 12h.  

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) / Pollyana (N)  
Mídia: João Victor. (M) / Thais (N) 
Recepção: Manhã: Mário e F. Carla 
                   Noite: Mário e Arlene 
Dedicação: M: Juventude 
                      N: Juventude 

A IMPORTÂNCIA DE PAIS QUE SEJAM REFERÊNCIAS 
“Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste 

através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir 

a outros”. (2 Timóteo 2.1-2) 
Todo mês da juventude onde comemoramos o dia do Adolescente Batista e também 

o dia do Jovem Batista, entre essas datas especiais, temos o reconhecimento e a gratidão 
feita merecidamente aos nossos queridos PAIS.  

São eles que juntamente com as mães investem de si com todo amor e intensidade 
para que os filhos sejam bem-sucedidos na vida. O pastor e músico Gerson Ortega vai 
ressaltar em seus escritos que os filhos são “o principal legado de vida e ministério”. 

Hoje, como pai de duas filhas, me vejo com uma pessoa mais motivada a seguir 
adiante transmitindo valores e vida no meu ministério tanto a minhas filhas biológicas como 
aos meus filhos e filhas na fé. É o legado que quero deixar nesta vida terreal.   

Na obra Pais e Lealdade o pastor Dag Heward Mills destaca a importância prática 
desta figura tão necessária na formação de cidadãos de bem. Ele coloca que “um pai, além 
de ensinar, ministra o amor e a paciência que são necessários para levar os filhos a perfeita 
vontade de Deus”. Numa ideia de ser ele molde, exemplo, referência. 

E como carecemos de referenciais nos dias de hoje para quê o sigamos e nos 
espelhemos neles. Os pais têm este papel de ser referência. E falando dentro da perspectiva 
espiritual, ser referência de vida com Deus, de alguém comprometido com o Evangelho, de 
um mordomo fiel, alguém que lidera o lar e ama Jesus de todo o coração! 

Asaph Borba em seu livro De um pai para seus filhos ressalta a importância de um 
referencial vivo, visível, concreto, de carne e osso. Ele afirma que “todo pai quer deixar 
algum legado aos seus filhos. Para que haja pleno aproveitamento do mesmo, cada pai ou 
mãe terá que investir tempo e, principalmente, deverá acrescentar ao ensino o exemplo, 
pois, para transmitir princípios, vivê-los é essencial”. 

O pastor Jaime Kemp destaca que “os pais, especialmente o pai, são responsáveis 
por preparar e desenvolver um ambiente apropriado ao crescimento e amadurecimento dos 
filhos, de forma que, no futuro, com a chegada das crianças, ambos se tornem pais atuantes, 
competentes e dedicados”. Isso deve ocorrer de geração a geração! 

Mills dar ênfase em seus escritos acerca do impacto que um pai espiritual é para 
seus filhos na fé. Ele ressalta que “seu pai espiritual vai ensiná-lo a ter o seu tempo de 
comunhão com o Senhor. Um pai espiritual o introduzirá nos hábitos que o tornarão um 
gigante espiritual”. Logo, tanto pais biológicos, quanto adotivos, devem sempre se colocar 
na condição de serem instrumentos de paternidade espiritual sobre seus filhos. 

É dentro desta perspectiva que o apóstolo Paulo funciona com paternidade espiritual 
sobre a vida do seu filho na fé Timóteo. Seu objetivo é ver seu filho crescido e fortificado na 
graça de Deus que está em Cristo Jesus. Sua missão é ver sua vida multiplicada através 
de seu discípulo amado. Ver a obra de Deus levada adiante.  

No Amor de Cristo, 

Pr. Anderson Cavalcanti – SIB de São Luís 

 



Celebração ao Senhor – Manhã  
 

 

Processional                   Instrumental 
Avisos e Comunicações 

 

TEMPO DE ADORAÇÃO 
Prelúdio                             Piano 
Oração 
Saudação e Boas Vindas 
Canto Congregacional 
♫ 66 HCC “Cantarei ao Meu Salvador” (Oswald J. Smith/Alfred H. Ackley) 

Recitativo Bíblico Congregacional                      1Jo 3.1a; Gl 4.6 e 7 
“Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu: sermos chamados 

filhos de Deus, o que de fato somos! E, porque vocês são filhos, Deus 
enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: “Aba, 

Pai”. Assim, você já não é mais escravo, mas filho; e, por ser folho, deus 
também o tornou herdeiro”. 

Momento de Louvor                           Min. de Adoração 
♫ Te Exaltamos, Pai (Diante do Trono) 

♫ Nos Braços do Pai (Diante do Trono) 

Oração de Louvor  
MÊS DA JUVENTUDE 2019 

 

Tema: “Relacionamentos saudáveis construídos com a força da 
juventude” 
Divisa: “Acima de tudo, revistam=se do amor que une todos nós em 
perfeita harmonia”. 
Hino Oficial: Dom de Amar (IB. Nova Jerusalém) 
 

TEMPO DE RECONHECIMENTO E CONSAGRAÇÃO 
Momento de Homenagem aos Pais 
Dedicação de Vidas e Bens                      

♫ 08 HCC “A Ti, ó Deus, Fiel e Bom Senhor” (Henry M. Wright/William H. Monk) 

Oração Dedicatória  
 

TEMPO DE EDIFICAÇÃO 
Mensagem Musical                                                      Jonathan Souza 

Reflexão Bíblica         Pr. Anderson Cavalcanti 

Oração Final e Bênção 

Poslúdio            Instrumental 

Recessional                   Instrumental 
 

Celebração ao Senhor – Noite 
 

Processional                     Instrumental 
Avisos e Comunicações 

TEMPO DE ADORAÇÃO 
Prelúdio                                 Piano 
Oração 
Saudação e Boas Vindas 
Canto Congregacional        ♫ Ele é Exaltado (T. Paris/Adhemar de Campos) 
Introito Bíblico Congregacional                           Sl 147.7-9, 3, 5, 20 

“Cantai ao Senhor em ação de graças; com a harpa cantai louvores 
ao nosso Deus. Ele é que cobre o céu de nuvens, que prepara a 

chuva para a terra, e que faz produzir erva sobre os montes; que dá 
aos animais o seu alimento. Sara os quebrantados de coração, e 

cura-lhes as feridas. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder. 
Louvai ao Senhor!” 

Momento de Louvor                               Min. de Adoração 
♫ Não, não há (PIB Curitiba) ♫ Este Reino (Diante do Trono) 

Oração de Louvor  
TEMPO DE ENTREGA 

Recitativo Bíblico                                                                   Hb 4.16 
“Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que 

recabamos misericórdia”. 

Momento de Oração       ♫ 300 HCC “Tal qual Estou com Venho a Ti” 
 (W. Kaschel/C. Elliott/W. Bradbury) 

MÊS DA JUVENTUDE 2019 
Tema: “Relacionamentos saudáveis construídos com a força da juventude” 
Divisa: “Acima de tudo, revistam=se do amor que une todos nós em perfeita 
harmonia”. 
Hino Oficial: Dom de Amar (IB. Nova Jerusalém) 
 

TEMPO DE RECONHECIMENTO E CONSAGRAÇÃO 
Dedicação de Vidas e Bens                

♫ 329 CC “Conta as bênçãos” (Johnson Oatman/Edwin Excell) 
Oração Dedicatória  

TEMPO DE EDIFICAÇÃO 
Mensagem Musical                    Regyanne, Jonathan e Rômulo 
Mensagem Bíblica                                  Sem. Ivo Pestana 
Convite à Salvação 
Oração Final e Bênção 
Poslúdio                     Instrumental 
Recessional                     Instrumental 
 
 
 

  
   

 
 


