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MÃES IRRESISTÍVEIS OUSAM CONSAGRAR SEUS FILHOS A DEUS 

“Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se 

compadeça dele, do filho do seu ventre?” (Isaías 49:15a) 
  

Ao escutar pela primeira vez o chorinho de seu filho, a mãe sente um 
misto de confiança e medo frente a uma extrema responsabilidade que vem 
sobre si. Como será este ser tão frágil que tem agora em suas mãos? Como 
decifrar cada choro repentino no meio da noite? Como diferenciar se o motivo é 
fome, sede, dor ou apenas falta de carinho? Como será seu comportamento? 
Como educá-lo? São muitas indagações que só serão respondidas no decorrer 
de toda sua carreira materna. Nenhuma experiência no mundo se compara a 
alegria de ser mãe, ver o rosto do filho pela primeira vez é um momento muito 
importante, único em sua beleza e singularidade. 

Esses momentos intensos são apenas o início de uma grande 
caminhada, que chamamos de maternidade. Amar, proteger, cuidar, alimentar, 
ensinar e educar. Precisamos dar a estes filhos bases sólidas que vão formar sua 
estrutura para o resto de suas vidas, temos que ser capazes de torná-los 
pessoas de bem, e acima de tudo pessoas felizes. Mas como? 

A resposta está na palavra do Senhor em Provérbios 22:6 “Ensina o 
menino no caminho que deve andar e, até quando envelhecer, não se desviará 
dele”. Ensinar a criança, funciona! Uma criança apropriadamente instruída teme 
ao Senhor e terá uma vida de sabedoria e de justiça como adulto. É dos pais a 
responsabilidade primeira em educar os filhos, mas em especial a mãe tem um 
papel preponderante em guiar este filho aos caminhos eternos. 

Neste dia especial dedicado às mães quero trazer à memória de todas 
nós, que somos o reflexo do amor divino para os nossos filhos e que desde a 
mais tenra idade destes devemos instruí-los através da palavra do Senhor, 
deixando claro que a saúde, alimentação, proteção e educação que dispensamos 
a eles são dádivas divinas e que apesar de sermos capazes de dar a vida por 
nossos filhos, nunca seremos capazes através de sacrifícios próprios de 
proporcionar-lhes vida eterna. Devemos deixar explícito aos nossos herdeiros, 
que sempre nos compadeceremos de suas aflições, mas que eles mesmos 
devem tomar a decisão individual de servir ao Senhor Jesus e fazer a sua 
vontade. 

A nossa grande missão como mães cristãs sobre esta Terra é apresentar 
e consagrar a Deus nossos filhos, como a oferta mais preciosa que podemos lhe 
oferecer. 

Rejane Corrêa, 

Serva do Senhor, membro da Segunda Igreja Batista de São Luís. 
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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   

14 – Dia das Mães – Minis. de Comunhão e Comunicação e Infantil 
17 – Culto Administrativo Devocional: Pr. Anderson 
19 – Discipulado de Casais - Ministério da Família 
20 – Cine Família – Ministério da Juventude 
20 – Diáconos cuidando das famílias dos diáconos SIB 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA  
 

16 – Gisely Regina Brito Ferreira ☺ 98807-2479 
17 – Maria da Luz Costa Leitão ☺ 99995-3723 
20 – Diná Pereira Veras ☺ 3253-9004 
     – Éryca Thaís Lobato Facuri ☺ 98300-7010 
     – Ester Costa dos Santos ☺ 98707-5721 
 

NOTICIÁRIO SIB 
 

MÊS DA FAMÍLIA – Durante todo o mês de maio estaremos usando o 

material do ministério OIKOS com o tema “Famílias Irresistíveis”. A 
Divisa está em Mateus 5.16: "Assim brilhe a luz de vocês, para que veja 
as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que estás nos céus". 
Com o objetivo de mostrar que Deus deseja que tenhamos, no mundo, 
famílias que causem impacto, famílias que sejam irresistíveis, acima de 
tudo aos olhos do Pai. 

CINE FAMÍLIA – Próximo sábado teremos o Cine Família. Todas as 

famílias estão convidadas a participar! 

ALMOÇO DA FAMÍLIA – Será no dia 28 deste mês. Cada família 

poderá estar trazendo as opções: carne, frango e torta. Neste dia vamos 
almoçar na Igreja! 

CULTO ADMINISTRATIVO – Próxima quarta, dia 24. Todos os 

membros estão convocados a participar. 
 
 

 

EXPEDIENTE: 3ª Feira – Min. de Arte – 19h / 4ª Feira – Culto de Oração e Doutrina – 
19h / 6ª Feira – Ensaio do Coral – 19h / Sábado – Culto de Oração – 6h30, Min. Música 

– 16h ou 21h, 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 9h às 13h. Atendimento Pastoral Gabinete: 3ª a 
6ª – Manhã – 9h às 13h; 4ª – 17h às 19h Visitação: 3ª a 6ª – Tarde 

 

 
Pastor Titular: Pr. Anderson Cavalcanti 99606-5016   
98131-8834 Email: andersomguimares@gmail.com 
1º Vice-Moderador: Mauro Corrêa  98141-9942 
2º Vice-Moderador: Pr. Bento Paiva 3302-9370 

TEMA ANUAL DA CBB de 2017: Anunciando o Reino com o Poder de Deus. 
DIVISA: “Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na Terra como no Céu”. 
(Mateus 6.10) 
 

Educação Cristã: Fran Farias / 98815-8578 
Email: professorafranfarias@gmail.com 
Ministério de Música: Jonathan Souza/ 98865-
1272 / Email: jonathanjhon20@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAÇÃO NOTURNA 
FAMÍLIAS IRRESISTÍVEIS CONSTRÓEM O LAR SOBRE A ROCHA 

• Comunicações 

• Boas Vindas                                               ♫ Meu Irmão (A. P. Valadão/Diante do Trono) 

• Momento Família 

• Oração 

• Prelúdio Cantado                                                       ♫ O Elo (Comunidade E. Maringá) 
FAMÍLIAS IRRESISTÍVEIS BENDIZEM AO SENHOR EM TODO TEMPO... 

• Recitativo Bíblico                                                                                  Salmo 35.28 
"Então a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor o tempo todo" 

• Cânticos                                                                                    Primícias do Louvor 
♫ Vem, Esta é a Hora (Vineyard) ♫ Ouve nossos Louvores" (PIB Curitiba) 

FAMÍLIAS IRRESISTÍVEIS SÃO CONSTRUÍDAS SOBRE A PALAVRA DE 
DEUS... 

• Tema, Divisa e Música tema do mês da Família 

• Tema: “Famílias Irresistíveis”.  

• Divisa: "Assim brilhe a luz de vocês, para que veja as suas boas obras e glorifiquem ao 

Pai de vocês, que estás nos céus". (Mateus 5.16) 

• Música Tema: Discípulos Teus (Vanessa e Leo Gomes) 

• Vídeo de Sensibilização 

• Leitura Bíblica                                                    Deuteronômio 6.4-9, 20, 21, 23-24 
DIRIGENTE: Ouça, ó Israel; O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor.  Ame o 
Senhor, o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas 
forças. Que todas estas palavras, que hoje te ordeno, estejam em teu coração; 
ensine-as com persistência a teus filhos.  
CONGREGAÇÃO: Converse sobre elas quando estiver sentado em tua casa e 
andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar.  Amarre-as como 
um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreve-as nos batentes das portas 
de tua casa e em teus portões.   
DIRIGENTE: Quando teu filho te perguntar no futuro, o que significam os 
testemunhos, estatutos e preceitos que o Senhor nosso Deus ordenou a vocês?  
Vocês lhes responderão: Fomos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos 
tirou de lá com mão poderosa, para nos trazer para cá, e nos dar a terra que com 
juramento prometeu a nossos antepassados.   
TODOS: O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos estes decretos, 
que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-
sucedidos, e que fôssemos preservados em vida, assim como hoje se pode ver.  

• Dedicação de Dízimos e Ofertas    
416 HCC “Nossa Morada na Rocha está” (Owens/Kirkpatrick) 

• Oração de Consagração 

• Mensagem Musical                                                                        Cleiton e Genilce 

• Mensagem Bíblica                                                              Pr. Anderson Cavalcanti  
“Famílias irresistíveis firmam seu fundamento em Jesus 

• Cântico                                                           ♫ Eu e minha casa" (André Valadão) 

• Oração Final e Bênção 

• Poslúdio                                                                                                Instrumental 

 

CELEBRAÇÃO MATUTINA 

FAMÍLIAS IRRESISTÍVEIS BUSCAM VIVER OS PRINCÍPIOS DO REINO 
NO LAR 

• Saudação e Boas Vindas  

• Momento Família 

• Prelúdio Cantado                                                 “Na Casa de Deus” (Eyshila) 

• Oração  
FAMÍLIAS IRRESISTÍVEIS BUSCAM EM PRIMEIRO LUGAR O REINO 

DE DEUS E A SUA JUSTIÇA 

• Recitativo Bíblico                                                                         Salmo 119.1 
“Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis,  

que vivem conforme a lei do Senhor". 

• Cânticos                                                                           Primícias do Louvor 
♫ Senhor, Te Quero (Vineyard) ♫ Casa do Pai (J. Gódoi; Lucas e Aline Barros) 

• Tema, Divisa e Música tema do mês da Família 

• Tema: “Famílias Irresistíveis”.  

• Divisa: "Assim brilhe a luz de vocês, para que veja as suas boas obras e 

glorifiquem ao Pai de vocês, que estás nos céus". (Mateus 5.16) 

• Música Tema: Discípulos Teus (Vanessa e Leo Gomes) 

FAMÍLIAS IRRESISTÍVEIS VIVEM À LUZ DA PALAVRA DE DEUS... 

• Leitura Bíblica                                          Salmo 119.105, 106, 108, 111, 112 
DIRIGENTE: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz 
que clareia o meu caminho. 
CONGREGAÇÃO: Prometi sob juramento e o cumprirei: vou obedecer às 
tuas justas ordenanças. 
DIRIGENTE: Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios, e ensina-
me as tuas ordenanças. 
TODOS: Os teus testemunhos são a minha herança permanente; são a 
alegria do meu coração, por isso o dispus para cumprir os teus decretos até 
o fim. 

• Dedicação de Dízimos e Ofertas     
212 HCC “Ó Senhor vem me dirigir” (Moraes/Manuel) 

• Oração Dedicatória 

• Momento de Gratidão/Homenagem às Mães 

• Oração de Gratidão 

• Mensagem Bíblica                                                            Ir.ª Socorro Bezerra 
“Mães que acertam o alvo”  

• Oração Final e Bênção 

• Poslúdio                                                                                       Instrumental 

 
 
 
 
 

 ESCALA DOMINICAL 
Dirigente: Família Neves Carvalho (M) / Família Facuri (N) 
Dedicação: Eva / F.Frazão / Adélia (M) 
                    R.Rosa / Nazaré / Lídia (N) 
Plantão: Marcelino / Joelma (M) 
               André / Irene (N)  
                
 

 

 
 

 

 

Mídia: Deborah Moraes (M/N)  
Recepção: Rômulo / Deujanira e Samue (M)  

                   Mário / Rita / Rayane (N) 

 


