
                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                               

  

ESCOLA DE LÍDERES – A próxima reunião da escola de líderes será dia 17.09 (próxima quinta); 
abordaremos um estudo da escola bíblica discipuladora e também será falado sobre o 
planejamento para o ano de 2021. Importante todos os líderes dos ministérios participarem. 
Será às 19h pelo ZOOM. 
MISSÕES NACIONAIS – Hoje será a abertura da Campanha de Missões Nacionais 2020. Este 
ano tem por tema: Porque Ele me amou e divisa em 1 João 4.19. Nosso alvo é de R$5.000,00. 
Os alvos por classe de EBD são: Maturidade R$1.300,00; Adultos R$600,00;Casais 1.300,00; 
Jovens R$600,00; Adolescentes R$300,00; Crianças R$300,00; Igreja R$600,00. Contribua 
conforme está no seu coração! 
CONTA DA IGREJA – Os irmãos que desejarem enviar seus dízimos e ofertas através de 
depósito ou transferência bancária poderão fazê-los através da seguinte conta: Ag: 1307; Op 
013; CP: 7244-7. (Enviar comprovante para secretária) 
CULTOS DOMINICAIS – Durante o mês de setembro todos os cultos dominicais noturnos serão 
presenciais e online às 18h. Os cultos dominicais presenciais pela manhã serão somente nos 
dias 06 e 27 às 10h. Os domingos dias 13 e 20 pela manhã serão somente online. 

Av. dos Expedicionários n°66 - João Paulo 

CEP 65040-120/ (98) 32234760 

Organizada em 1° de maio 1957 

Site: www.sibsaoluis.com.br 
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Prs. Eméritos: Nelson Silva Amaral (in memoriam)  
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13 – Ceia (Manhã Online) 
     – Culto Noturno Presencial (18h) 
     – Abertura da Campanha de Missões Nacionais 
     – Dia de Missões Nacionais (2ºDomingo) 
16 – Culto de Oração e Doutrina 

Dirigente: Jonathan Estudo: Regino Farias 
17 – Escola de Líderes às 19h (Online) 
 

AGENDA  ANIVERSARIANTES 
16 – Abraão Pinheiro Silva – 98251-9893 
17 – Ádria Silva Santos Alves – 9118-3142 
20 – Pollyana Alves Castro Andrade – 98870-2530 
 

  

FIQUE POR DENTRO 

PROGRAMAÇÃO ONLINE 
QUA: Culto de Oração e Doutrina às 19h 
SEX: CLASSE DE EBD CASAIS às 20h;  
SAB: CLASSE DE EBD ESCOLAR 1 às 15h  
CLASSE DE EBD ADOLESCENTES às 16h 
CULTO DA JUVENTUDE / TEEM às 19h 
DOM:   
 CLASSE DE EBD JOVENS 16h 
CLASSE DE EBD JUNIORES 15h 
Culto Noite – 18h 

 

Pr. Titular: Pr. Anderson Cavalcanti - 99606-5016 
Email: andersomguimares@gmail.com 
1° Vice-Moderador: Mauro Corrêa – 98829-1422 
2° Vice-Moderador: Ronald  Lopes - 98704-7010 
Educação Cristã: Thiago Neves - 98732-4101 
Email: thiagocarvalho782@gmail.com 
Ministro de Música: Jonathan Souza - 991062371 
Email: jonathanjhon20@gmail.com 

EXPEDIENTE 
Secretaria : Qua e Sex das 9h às 13h.  

Gabinete Pastoral: Qua e Sex (com agendamento) 

Ministro de Música: Qua e 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 
 

Dirigente: Jonathan (M/N) 
Trasmissão(M): Raimundo 
Trasmissão(N): Raimundo / João 
Mídia: Pollyana (N) 
Stores:  Deborah (N) 
Recepção: Amanda / Gabriel 
 

 

 

 

 

PORQUE ELE ME AMOU! 
Compreender o quanto Deus nos amou é um dos primeiros passos para firmar a nossa fé em 

Cristo Jesus como Senhor e Salvador exclusivo. Sendo nós pecadores, ELE provou que nos ama 
incondicionalmente enviando o seu Filho único para morrer pelos nossos pecados. Isso é 
extremamente impactante e indescritível. Ele nos justificou de todos os nossos pecados, assumindo 
a culpa por eles. Deu-nos vida eterna! Como é maravilhoso contemplar a graça de Deus mesmo 
que não sejamos merecedores. É motivo para agradecermos com toda a nossa alma, forças e 
coração. Diante desse grande amor só nos resta dizer: Senhor, estamos aqui para servir, orar, 
buscar a tua face e dedicar tudo o que somos e temos para cumprir a missão de multiplicar 
discípulos e viver para o louvor da tua glória.  

Esta é a base do tema da Campanha de Missões Nacionais deste ano – o grande amor de 
Deus. O Espírito Santo derramou em nosso coração o seu amor e nos fez novas criaturas para 
amar e servir a Deus e ao próximo. Missões Nacionais é o resultado do amor de Deus, que flui por 
meio da nossa vida para levar o evangelho da graça de Deus a todas as pessoas em nossa Pátria. 
Levar amor, compaixão e promover transformação de vidas é o que nos motiva a trabalhar 
intensamente para realizar mais uma campanha com alegria, amor e vibração. Nada mais poderoso 
para nos motivar a isso do que o amor de Deus.  

Estamos vivendo um tempo de grandes desafios devido ao isolamento social, às perdas 
irreparáveis de vidas preciosas, às muitas incertezas e medos decorrentes da COVID-19. A nossa 
geração está sendo impactada pelas profundas mudanças nos relacionamentos sociais. O mundo 
digital invadiu a nossa rotina, completamente. Entretanto, é nos momentos de crises, mudanças e 
desafios que mais a obra do Senhor tem avançado. A história do cristianismo prova isso. 
Especialmente quando falamos de missões, percebemos o grande avanço da obra do Senhor em 
épocas de profundas lutas e desafios. E não será diferente agora. A obra missionária avançará e 
Deus será glorificado nas oportunidades que estamos tendo de depositar toda a nossa confiança 
no Senhor, pois ELE nos ama e estará sempre conosco.  

Estamos confiantes, vibrando, trabalhando com todo o nosso coração, na total dependência do 
Espírito Santo para proclamar a mensagem de Salvação. Não podemos perder as oportunidades 
para compartilhar esperança, paz, compaixão e graça aos que sofrem sem conhecer o amor de 
Deus. Amar e compartilhar aquilo com que Deus nos abençoou é a nossa missão como cristãos!  

Agradecemos a todas as igrejas, pastores, promotores de missões, mobilizadores, 
missionários, irmãos e irmãs que sempre estiveram envolvidos na realização da Campanha de 
Missões Nacionais, orando, trabalhando e ofertando com muita alegria. Graças a vocês, milhares 
de vidas foram alcançadas e abençoadas eternamente com a pregação do evangelho.  

Não podemos recuar, em hipótese alguma. Vamos avançar e multiplicar o amor de Deus!  
Contamos com você para a realização de uma linda e abençoada Campanha de Missões 

Nacionais.  
Porque ELE nos amou primeiro! 

Fernando Brandão 

 Diretor Executivo de Missões Nacionais 


