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UM PAI PIEDOSO 
 

Ele te declarou, ó homem, o que é bom; e que é o que o Senhor pede de ti, senão 
que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus? (Mq 
6.8) 

Introdução 
Hoje é o dia dos pais. A maior necessidade em nossa sociedade hoje é para os pais 

que se levantarão e assumirão o papel de responsabilidade que lhes foi dado por Deus na 
família. Nosso texto dá responsabilidades básicas para a masculinidade; mas quando um 
homem se torna pai, essas responsabilidades são expandidas. Vamos olhar. 

1. Um pai piedoso ama a Deus 
A. (Mt 6.33) A base sobre a qual a felicidade é construída e as prioridades de 

relacionamento. 
B. Se você não tem um relacionamento correto com Deus, é inútil pensar que você 

pode se relacionar adequadamente com os outros. 
C. Se você está fugindo de Deus, nunca terá paz. Resolva esse assunto antes de 

tudo, (Is 57.21) 
2. Um pai piedoso ama sua esposa 
A. A maioria dos maridos assume que o amor é sexo. Enquanto isso certamente faz 

parte do amor, não é tudo (Ef 5.5-33). O verdadeiro amor procura satisfazer todas as 
necessidades de outra pessoa. ( 1 Co 13.1-13) para uma definição de amor verdadeiro. 

B. Ações românticas não são um abandono de sua masculinidade. Abra a porta do 
carro, puxe a cadeira para o jantar, segure a mão dela e ajude a arrumar as camas, lave a 
banheira quando terminar, a lista é interminável. 

C. Seus filhos estão aprendendo de você como tratar suas esposas. Um dia eles 
tratarão suas esposas da mesma maneira que você trata a mãe delas. 

3. Um pai piedoso ama seus filhos 
A. O amor é mais que provisão para coisas materiais. Não perca a infância de seus 

filhos; não há segunda chance na infância. 
B. Quando a disciplina é requerida, faça-a em amor (Cl 3.21). Não os bata de raiva. 
C. As crianças interpretam o tempo gasto com elas como amor. Esqueça "tempo de 

qualidade" versus "tempo de quantidade" 
4. Um pai piedoso é um homem íntegro 
Um texto: ". . . fazer com justiça”. “Ande em pé” . "Integridade"  tornou-se quase uma 

palavra esquecida. O mais alto cargo eleito em nossa terra está contaminado com o cheiro 
da corrupção e o próprio presidente tem notória reputação de mentiroso. 

B. Um membro do gabinete do presidente comete suicídio em vez de enfrentar 
escrutínio por suas transações financeiras. Somos chamados a nos elevar acima disso e 
sermos homens íntegros. 

C. Deve permear todas as áreas de nossas vidas. No local de trabalho; um dia de 
trabalho honesto, em casa; promessas cumpridas, em negócios pessoais; pagamento 
imediato de obrigações, em outras relações; compromisso de cumprir meus compromissos. 

Conclusão 
A Palavra de Deus está desafiando você a ser um pai piedoso hoje! Peçamos a Deus 

sabedoria, integridade, firmeza e fé, para sermos pais piedosos que abençoem as nossas 
famílias. Amém. 

 
Bel Mauro Corrêa 

Adaptado do artigo do Dr. Arnold Lastinger 
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     SEGUNDA IGREJA BATISTA DE SÃO LUÍS 
Av. dos Expedicionários, nº 66 – João Paulo CEP 65040 – 120 / (98) 3223-4760       

Organizada em 1º de maio de 1957 

E-mail: segundaigrejabatista_1957@hotmail.com 

Site: www.sibsaoluis.com.br 

Pr. Titular: Anderson Carlos Guimarães Cavalcanti 

Prs. Eméritos: Nelson Silva Amaral (in memoriam) e Enoc Almeida Vieira 
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AGENDE-SE   

12 – Dia dos Pais – 2º domingo do mês 

     – Intercâmbio MCM e SMHB 

15 – Oficina – Diáconos 

     – Culto de Oração e Doutrina   Dirigente: Thais  Estudo: Ir.ª Cláudia 

19 – Dia do Jovem Batista – 3º domingo do mês 
 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA  

13 – Sulleanny Silva Santos ☺ 98201-8438 

18 – José Flávio de Freitas Campos ☺ 98173-3335 / 98864-2925 
 

 

 

NOTICIÁRIO SIB 

MÊS DA JUVENTUDE – Está chegando o mês da Juventude SIB. 

Com o Tema: “Vida cristã: um compromisso pessoal” e Divisa em: 1 

Timóteo 4.12. Envolva-se e Participe! 

ACAMPAJOVEM – Está chegando o AcampaJovem2018. De 06 a 08 

de setembro. Com o Tema: Vida cristã: um compromisso pessoal. Divisa 

em Gálatas 2.20. O investimento será de R$60,00 e você ainda ganha 

um livro sobre discipulado. Chácara Valquimar no Araçagy (mesmo lugar 

onde foi o acampamento de 2017). Para mais informações falar com 

Thiago e Élson. 

CAMISA DA JUVENTUDE – Peça já sua camisa do mês da 

juventude e você ainda poderá usá-la no acampamento. O valor é de 

R$23,00. Informações na secretaria. 

 

 
 

EXPEDIENTE: 3ª Feira – Min. de Arte – 19h / 4ª Feira – Culto de Oração e Doutrina – 19h / 6ª Feira 
– Ensaio do Côro Exultai – 19h / Sábado – Culto de Oração – 6h30, Min. de Louvor – 15h, Culto 
Jovem – 19h30   
Domingo: EBD – 9h às 10h, Culto Matutino – 10h15, ER – 16h, MR e MCA – 17h, S.H.B e JCA – 
17h30, Amigos de Missões – 18h; Culto Noturno – 19h 
Secretaria da Igreja: 3ª a 6ª feira das 8h às 12h. Atendimento Pastoral Gabinete: 3ª a 6ª – Manhã 
– 9h às 12h; 4ª – 17h às 19h Visitação: 3ª a 6ª – Tarde. Ministro de Música: 3ª a 6ª  das 9h às 13h. 

 

 

Pastor Titular: Pr. Anderson Cavalcanti 99606-5016   
98131-8834 Email: andersomguimares@gmail.com 
1º Vice-Moderador: Mauro Corrêa 98141-9942 
2º Vice-Moderador: Ronald Almeida Lopes 98704-7010 

TEMA ANUAL DA CBB de 2018: Vivendo o Reino de Deus. 
DIVISA: “Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão 
acrescentadas”. (Mateus 6.33) 

Educação Cristã: Fran Farias / 98815-8578 
Email: professorafranfarias@gmail.com 
Ministério de Música: Jonathan Souza/ 99120-
4028 / Email: jonathanjhon20@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

CELEBRAÇÃO MATUTINA  

Processional                               Instrumental 
Avisos e Comunicações 
Saudação e Boas Vindas 
Homenagem aos Pais                   Min. Comunhão e Comunicação 

TEMPO DE ADORAÇÃO 
Prelúdio         Instrumental 
Oração 
Canto Congregacional     385 CC “Louvor” (Manuel Avelino de Souza/Charles Gabriel) 
Intróito Bíblico Congregacional                                     Rm 8.15 e 16 

“Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para 
novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como 

filhos, por meio do qual clamamos: "Aba, Pai". O próprio Espírito 
testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus.” 

Momento de Louvor                              Primícias do Louvor 
♫ Te Exaltamos, Pai (Ana Paula Valadão) 

♫ Eu Creio em Deus, Pai (Asaph Borba) 

Oração de Louvor 
MÊS DA JUVENTUDE 2018 

Recitativo do Tema, Divisa – Mês da Juventude 2018 
Tema: “Vida cristã: Um Compromisso pessoal” 
Divisa: “Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um 
exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na 
pureza”. (1Tm 4.12) 

TEMPO RECONHECIMENTO E CONSAGRAÇÃO 
Consagração Bebê 
Dedicação de Vidas e Bens         

419 HCC “Graças dou por minha vida” (August Storm/John Hultman) 
Oração Dedicatória  

TEMPO DE EDIFICAÇÃO 
Homenagem aos Pais                                             Crianças 
Coreografia                            Louvart 
Mensagem Bíblica          Bel. Mauro Corrêa 
Homenagem Vídeo 
Oração Final e Bênção 
Poslúdio                    Instrumental 
Recessional                    Instrumental 

 
 

 
 

 

ESCALA DOMINICAL 
Dirigente: Osvaldo Jr. (M/) / Deborah (N) 

Mídia: Deborah (M)  Paula (N) 
Recepção: M: Mário, Perla, J. Victor (M)  
                   N: Mário, Carla e Cleiton (N)       

 

Dedicação: Juventude 
  Plantão: Todos os Diáconos 

  
 

 

 
 

CELEBRAÇÃO NOTURNA  
Processional                                    Instrumental 
Avisos e Comunicações 
Saudação e Boas Vindas                    

TEMPO DE ADORAÇÃO 
Prelúdio             Instrumental 
Oração 
Canto Congregacional                                 177 HCC “Nome que inspira o meu louvor” 
                                                                                     (Frederick Whitfiel/William Rudd) 
Leitura Bíblica Alternada                                                    Fp 3.7-9a,10-14  
Dirigente: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa 
de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a 
suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja 
causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a 
Cristo e ser encontrado nele. 
Congregação: Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e à 
participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte para, de 
alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha 
obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois 
para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. 
Todos: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa 
faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que 
estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado 
celestial de Deus em Cristo Jesus. 
Momento de Louvor                               Primícias do Louvor 

♫ Senhor Te quero (Vineyard) 
♫ Preciso de Ti (Ana Paula Valadão) 

Oração de Louvor e Saída das Crianças 
TEMPO DE ENTREGA 

Recitativo Bíblico                                       Jó 1.21b;19.25 
“O Senhor deu, o Senhor tomou; bendito seja o Nome do Senhor. Eu sei 

que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra! ” 
Momento de Oração                   ♫ Te Louvarei (Michael. W. Smith/Kelly Carpenter) 

TEMPO DE RECONHECIMENTO E CONSAGRAÇÃO 
Dedicação de Vidas e Bens         

447 HCC “Mas Eu sei em quem tenho Crido” (Daniel Whittle/James McGranahan) 

Oração Dedicatória  
MÊS DA JUVENTUDE 2018 

Recitativo do Tema, Divisa e Hino Oficial – Mês da Juventude 2018 
Tema: “Vida cristã: Um Compromisso pessoal” 
Divisa: “Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo 
para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza”.  
(1Tm 4.12) 
Hino oficial: Escolha (CTMDT) 

TEMPO DE EDIFICAÇÃO 
Mensagem Teatral                       Louvart 
Mensagem Bíblica               Profª. Fran Farias 
Canto Congregacional                               ♫ Eu quero ser Santo (Eyshila) 
Convite à Salvação 
Oração Final e Bênção 
Poslúdio                                    Instrumental 
Recessional                        Instrumental 
 

 

 


