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MÃES, MENTORAS SÁBIAS  

Nós mães precisamos nos apropriar da função de mentoras dos 
nossos filhos e desempenhá-la com total responsabilidade. Não é uma 
tarefa simples ou casual, mas ocorre se a fizermos de forma intencional, 
sob a graça, sabedoria e benção de Deus que nos dá força para perseverar, 
lembrando que essa missão nos foi confiada pelo próprio Deus. 

Mentor é “aquele que dá suporte e encorajamento para que a outra 
pessoa gerencie seu próprio aprendizado, maximize seu potencial, 
desenvolva suas habilidades, aprimore sua performance e se torne melhor 
como pessoa e profissional.” 

Se considerarmos que além de mães somos mulheres com uma 
vida cheia de exigências, responsabilidades e muitos papéis dados por 
Deus, e que ainda espera-se que supervisionemos nosso crescimento 
espiritual, façamos uma boa administração do tempo, cuidemos da 
aparência, que sejamos disciplinadas, cumpramos tudo com diligência e 
saibamos estabelecer prioridades; realmente só muita dependência da 
sabedoria dada de forma gratuita por Deus como escrito em Provérbios 2:6 
“Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e 
entendimento”, para que possamos ser aprovadas nessa nobre missão de 
sermos mulheres e mães exemplares e sábias. 

Que o Senhor nos capacite a sermos mães que ensinam seus filhos, 
dando a eles o que precisam não o que eles querem; que instruem no 
caminho em que devem andar; que educam, corrigem embora tenhamos 
que ouvir protestos, choros e outras manifestações de irritação, pois isto é 
normal e esperado; mas que sejamos mães que tratam os filhos com 
carinho para saberem que são queridos, bem-amados e preciosos; mães 
que cuidam diuturnamente; que prestam atenção no comportamento do 
filho para perceber o que exatamente está acontecendo em seu coração. 
Que promovem paz no lar; que exigem respeito, pois o lar é base de 
treinamento para a vida, e que sejamos pacientes, lembrando a máxima: 
“Maternidade é para a vida toda”. 

 

Com amor materno 

Mirailde Costa 

Mãe de Desirrèe e Dâmaris 
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AGENDE-SE   

13 – Dia das Mães – Ministério de Comunhão e Comunicação 
16 – Culto Administrativo Devocional: Pr. Anderson 
19 – Cine Família – Ministério da Juventude   

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA  

13 – Elisete Barros Moreira ☺ 3271-7755 
16 – Gisely Regina Brito Ferreira ☺ 98807-2479 
20 – Diná Pereira Veras ☺ 3253-9004 
     – Éryca Thaís Lobato Facuri ☺98172-0226 
     – Ester Costa dos Santos ☺98707-5721 
 

NOTICIÁRIO SIB 

MÊS DA FAMÍLIA –  Estamos no Mês da Família, que é um mutirão 

especial que a igreja promove durante o mês de maio para edificar as 
famílias, tendo como base a Palavra de Deus. O tema do mês será: 
“Sabedoria, O Segredo das Famílias de Sucesso”. Todo conteúdo está 
baseado no livro de Provérbios, com uma aplicação à vida familiar. 
Participe! 

CINE FAMÍLIA – Convidamos toda a Igreja para o Cine família próximo 

sábado, dia 19, às 19h.  

SIB NO CINEMA –  Amanhã, dia 14, às 20h, estaremos juntos 

assistindo: Paulo, o apóstolo de Cristo. Será no cinema do Shopping da 
Ilha. Os irmãos interessados em ir, o valor é de R$7,50. O pagamento 
deverá ser feito até hoje a noite na secretaria da igreja. Todos estão 
convidados.  
 
 
 
 
 

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 – 18h30   
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  

Especial Dia das Mães 
Processional                                                Instrumental 
Avisos e Comunicações 
Saudação e Boas Vindas 

A BOLSA DA SABEDORIA 
Prelúdio               Instrumental 
Oração 
Filho 1 
Recitativo Bíblico Congregacional                                         Pv 4.24; 16.23 

“Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. O 
coração do sábio ministra à sua boca, e seus lábios são hábeis para o ensino. As 
palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e revigoram 

a saúde e a alegria de viver.” 
Homenagem – Crianças 
Filho 2 
Recitativo Bíblico - Juventude                                         Pv 4.20 

“Filho meu, atenta para as minhas palavras; às minhas razões inclina o teu ouvido.” 
Homenagem – Jovens 
Filho 3 
Recitativo Bíblico Congregacional                                Pv 4.26 e 27 
“Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados! 

Não declines nem para a direita nem para a esquerda; retira o teu pé do mal.” 
Momento de Louvor e Adoração                                            Primícias do Louvor 

♫ Na Casa de Deus (Eyshila)  ♫ Fala Comigo (Eyshila) 
Oração de Louvor 
Filho 4 
Recitativo Bíblico                                 Pv 10.4; 3.16 
“As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes 

lhe trazem riqueza. Vida longa de dias está na sua mão direita; e na 
esquerda, riquezas e honra.” 

Dedicação de Vidas e Bens                    433 HCC “Usa, Senhor” (Mônica Coropos) 
Oração Dedicatória  
Filho 5 
Recitativo Bíblico - Homens         Pv 4.25; 23.5 

“Os teus olhos olhem para frente, e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. 
Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois, certamente, a riqueza 

fará para si asas, como a águia que voa pelos céus.” 
Canto Congregacional    579 CC “Olhando para Cristo” (J. F. Soren/C. A. Miles) 
Filho 6 
Recitativo Bíblico - Mulheres                             Pv 4.23 
“Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes 

da vida.” 
Reflexão Bíblica                                     Irª. Mirailde Farias 
Canto                                      ♫ Toma o Meu Coração (Hillsong) 
Homenagem – Min. Comunhão  
Oração Final e Bênção 
Poslúdio                                                Instrumental  
Recessional                                Instrumental 
 

 
 
 
 

 

ESCALA DOMINICAL 
Dirigente: Jonathan (M) Cleiton e Genilce (N) 

Mídia: Deborah Moraes  (M/N) 
Recepção: M: Mário, Deujanira e Osvaldo (M)  
                   N: Mário, Maria e Rômulo (N)       

 

 Dedicação: M: Eva / Frazão / Mauro 
                    N: Nazaré / Edmilson / Rosário 
Plantão: M: Rejane / Lídia 
                 N: Placidia / R.Rosa 
 

 

 

 
 

CELEBRAÇÃO NOTURNA  
“Famílias Sábias valorizam a Disciplina” 

Processional                                    Instrumental 
Avisos e Comunicações 
Saudação e Boas Vindas                    

FAMÍLIAS SÁBIAS, E DISCIPLINADAS BIBLICAMENTE... 
...Louvam Deus com alegria e entendimento 

Prelúdio Cantado     ♫ Atos 2 (Gabriela Rocha)               Primícias do Louvor 
Oração 
Recitativo Bíblico congregacional                                  Sl 57.9 e 10 
“Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações; cantarei teus louvores entre os povos. 

Pois o teu amor é tão grande que alcança os céus; a tua fidelidade vai até às 
nuvens.” 

Canto Congregacional  
32 HCC “Ao Deus de Amor e de Imensa Bondade” (S. L. Ginsburg/G. C. Stebbins) 

Recitativo do Tema, Divisa e Hino Oficial – Mês da Família 2018 
Tema: “Sabedoria  O segredo das famílias de sucesso” 
Divisa: “É o Senhor quem dá a sabedoria; a sabedoria e o entendimento vêm 
dele”. (Provérbios 2.6) 
Hino: “Família”  (Alexandre Magnani) 
Peça Teatral                                                                  Ministério de Artes - Louvart 
Oração 

...RECONHECEM NAS INSTRUÇÕES DO SENHOR A VERDADEIRA RESPOSTA 
PARA UM VIVER EXCELENTE 

Leitura Bíblica Alternada             Sl 119. 1-8 
Dirigente:  Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem 
conforme a lei do Senhor! 
Congregação:   Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o 
coração o buscam! 
Dirigente:  Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste 
os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. 
Congregação:   Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus 
decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. 
Todos:  Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. 
Obedecerei aos teus decretos (...). 

Cânticos Congregacionais                                          Primícias do Louvor 
♫ Retos Caminhos (Nova Jerusalém) 

♫ Na Casa de Deus (Eyshila) 
Oração de Louvor 
Dedicação de Vidas, Dízimos e Ofertas         

♫ Adoração sem Limites (A. Freire/A. Barros) 

Oração Dedicatória e Saída das Crianças   
...E ENSINAM A SEUS DESCENDENTES OS VALORES ESPIRITUAIS 

ATRAVÉS DAS ESCRITURAS SAGRADAS 
Vídeo sensibilização                           
Mensagem Bíblica                            Pr. Anderson Cavalcanti 
Convite à Salvação     
Oração Final e Bênção 
Poslúdio                        Instrumental 
Recessional                    
Instrumental 
 


