
                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                               

 

12 – Elenilza Fernanda F. da Rocha – 99913-5969 
13 – Ângela Maria Serejo Barros – 98781-8754 
16 – Hanna Cecília Duarte C. Corrêa – 98197-0060 
16 – Luann B. Caldeira Ribeiro – 98881-0287 
16 – Regino B. Farias Sobrinho – 98178-4392 
17 – Alberto Carlos F. Santos –  

CULTO DE GRATIDÃO MINISTÉRIO DE INTERCESSÃO – Próxima quarta, às 19h, teremos 
o culto de gratidão do Ministério de Intercessão de sábado pela manhã. Todos estão 
convidados a participar! 
FÉRIAS – O irmão Jonathan está de férias no período de 02 a 16 de janeiro. 
LIVRO DE EFÉSIOS – A partir desse domingo estaremos enfatizando o livro de Efésios 
nas mensagens manhã e noite. Encorajamos os irmãos a estarem lendo periodicamente 
este livro para melhor compreensão. 
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SEGUNDA IGREJA BATISTA DE SÃO LUÍS 

São Luís, 12 de Janeiro de 2020 

Email: segundaigrejabatista_1957@hotmail.com 

Pr. Titular: Anderson Carlos Guimarães Cavalcanti 

Prs. Eméritos: Nelson Silva Amaral (in memoriam)  

e Enoc Almeida Vieira 

 

14 – I Reunião Pedagógica da EBD - EBD e 
Ministério de Educação Cristã 

15 – Culto de Aniversário – Ministério de 
Intercessão 

Dirigente: S. Dias Reflexão: Pr. Anderson 
18 – Boas-Vindas - Ministério Atalaias de 

Cristo 

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 – 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:  Cláudia (M) / Ednelma (N)  
Mídia: R.Junior (M) /  João (N) 
Dedicação: M: Eva / Irene / Marcelino 
                      N: R.Rosa / Rosário / Lídia 
Recepção: J. Victor / Samuel (M) 
                    Mário / Raimundo (N) 
 

 

 

 

O ESTUDO DA CARTA DE PAULO AOS EFÉSIOS 
“Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para 

com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas 

orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda 

espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele”. Efésios 1.15-17 
 

Seguimos estudando a Carta aos Efésios em vistas de entendermos melhor quem 
nós somos como pessoa, nossa realidade em Cristo e a nossa função e missão como 
igreja do Senhor. Desta feita, poderemos celebrar com mais clareza a glória do Reino de 
Deus. 

As Cartas eram enviadas as igrejas no primeiro século com objetivo de demonstrar 
primeiramente apreço e amor pela condição em que os irmãos se encontravam em 
relação a vida com Jesus Cristo. Também era mencionado a importância da oração pelo 
trabalho ali iniciado, no intuito de que o mesmo avançasse e se consolidasse para glória 
de Deus. 

No seguimento, os autores destes preciosos escritos apresentavam exortações 
(ensinos) específicas sobre variados assuntos da vida cristã. Por exemplo nesta Carta 
aos Efésios podemos ver orientações práticas sobre vocação, unidade, serviço 
ministerial, santidade, papéis nos lares cristãos, relação com as pessoas no trabalho e 
ainda a necessidade de uma vida cristã devocional equilibrada e fortalecida 
espiritualmente. 

O objetivo era ver os irmãos (destinatários) crescendo a cada dia na graça e no 
conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vivendo em maturidade cristã e sendo 
exemplos de conduta moral, ética e vida ilibada diante de Deus e dos homens. 

Nesta passagem apresentada no início do editorial, podemos observar o apóstolo 
Paulo orando a Deus (sem cessar) pela fé dos cristãos de Éfeso e a nova vida deles em 
Cristo. Ele menciona estes irmãos em suas orações e além de agradecer, intercede a 
Deus que dê a eles espírito de sabedoria e revelação para que compreendam a vontade 
divina. 

Da mesma maneira, agradecemos ao Pai Celestial pela vida de cada irmão da SIB 
São Luís, pela fé que vocês têm depositado em Deus. E intercedemos diariamente que o 
nosso bom Deus conceda a cada um de vocês espírito de sabedoria e de revelação da 
vontade divina para suas vidas, para suas famílias e para o ministério desta igreja. 

No Amor de Cristo, 

Pr. Anderson Cavalcanti – SIB São Luís 
 

FIQUE POR DENTRO 



Celebração ao Senhor – Manhã  
 

Processional                       Instrumental 
Saudação                                                                                                                    Dirigente 

TEMPO DE ADORAÇÃO 
Prelúdio                                                                                         Piano 
Oração  
Recitativo Bíblico Congregacional                                        Efésios 3.17-19 

“Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações; a fim de, estando 
arraigados e fundados em amor,  

Poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a 
largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade,  

E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que 
sejais cheios de toda a plenitude de Deus”. 

 

Canto Congregacional          
♫ 382 CC “Vamos à Igreja” (William S. Pitts) 

Leitura Bíblica Alternada                                                      Efésios 4.20-5.2 
Dirigente: Mas vós não aprendestes assim a Cristo, Se é que o tendes ouvido, 
e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus; 
Congregação: Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, 
que se corrompe pelas concupiscências do engano; E vos renoveis no espírito 
da vossa mente; 
Dirigente: E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em 
verdadeira justiça e santidade. 
Congregação: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais 
selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e 
blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós, 
Todos: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados; 
E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por 

nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. 
Momento de Louvor                                               Min. de Adoração 

♫ Do meu Interior (Minis. Além do Véu) ♫ Eu quero ser Santo (Eyshila) 

Oração de Louvor  
TEMPO DE RECONHECIMENTO E CONSAGRAÇÃO 

Dedicação de Vidas e Bens      ♫ 296 CC “Consagração” (Frances R. Havergal) 
Oração Dedicatória 

TEMPO DE EDIFICAÇÃO 
Mensagem Bíblica             Pr. Anderson Cavalcanti 
Mensagem Musical                                                      Primícias do Louvor 
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 
Oração 
Prelúdio Cantado                                                               Min. de Adoração  

♫ Quão Formoso És (D. Público) 

Introito Bíblico Congregacional                      Salmo 145.9-10;17 
“O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as 

suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te 
bendirão. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas 

as suas obras”. 

Canto Congregacional         ♫ 32 HCC “Ao Deus de Amor e imensa Bondade”  
(Salomão L. Ginsburg/ George C. Stebbins) 

Leitura Bíblica Alternada                     Sl 16.1,8; 2Co 4.8-9; Sl 9.9-10; Fl 4.4,7 
Dirigente: Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Tenho posto o Senhor 
continuamente diante de mim; por isso que ele está à minha mão direita, nunca 
vacilarei. 
Congregação: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas 
não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não 
destruídos; 
Dirigente: O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido; um alto refúgio 
em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome; porque tu, 
Senhor, nunca desamparaste os que te buscam.  
Todos: Regozijai-vos sempre no Senhor; outra vez digo, regozijai-vos. E a paz 
de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os 
vossos pensamentos em Cristo Jesus.  

Momento de Louvor                                                            Min. de Adoração 
♫ Recebe a Honra (Rachel Novaes) ♫ Tu Sondas (Ronaldo Bezerra) 

Oração de Louvor  
TEMPO DE ENTREGA 

Recitativo Bíblico                                                               Rm 8.28  
“E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles 

que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito”. 

Momento de Oração                                            ♫ Eu me alegro em Ti (Hilsong) 
TEMPO DE RECONHECIMENTO E CONSAGRAÇÃO 

Dedicação de Vidas e Bens  ♫ 491 HCC “No serviço do meu Rei” (Alfred H. Ackley) 
Oração Dedicatória  

TEMPO DE EDIFICAÇÃO 
Mensagem Bíblica                                    Pr. Anderson Cavalcanti 
Oração Final e Bênção 
Avisos e Comunicações 
Poslúdio                  Instrumental 
Recessional                        Instrumental 
 

 
 

    

 
 


