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CONSTRUINDO A NOSSA CASA ESPIRITUAL 
 

Há alguns anos atrás recebi por e-mail um texto de autoria desconhecida, mas 
muito oportuno para ser compartilhado neste domingo, quando estamos na segunda 
semana do Ministério da Juventude. 

Escolhi compartilhar o referido texto e fazer uma reflexão a partir dele levando em 
conta o tema tão bem escolhido pelos jovens e adolescentes para ser trabalhado durante 
este mês. “O Velho Carpinteiro - Um velho carpinteiro estava para se aposentar. Ele 
contou a seu chefe os seus planos de largar o serviço de carpintaria e de construção de 
casas e viver uma vida mais calma com sua família. 

Claro que ele sentiria falta do pagamento mensal, mas ele necessitava da 
aposentadoria. O dono da empresa sentiu em saber que perderia um de seus melhores 
empregados e pediu a ele que construísse uma última casa como um favor especial. O 
carpinteiro consentiu, mas com o tempo era fácil ver que seus pensamentos e seu 
coração não estavam no trabalho. Ele não se empenhou no serviço e se utilizou de mão 
de obra e matérias primas de qualidade inferior. Foi uma maneira lamentável de encerrar 
sua carreira. 

Quando o carpinteiro terminou seu trabalho, o construtor veio inspecionar a casa e 
entregou a chave da porta ao carpinteiro. "Esta é a sua casa", ele disse: "meu presente a 
você." 

Que choque! Que vergonha! Se ele soubesse que estava construindo sua própria 
casa, teria feito completamente diferente, não teria sido tão relaxado. Agora ele teria de 
morar numa casa feita de qualquer maneira. 

Assim acontece conosco. Nós construímos nossas vidas de maneira distraída, 
reagindo mais que agindo, desejando colocar menos do que o melhor. Nos assuntos 
importantes nós não empenhamos nosso melhor esforço. Então, em choque, nós 
olhamos para a situação que criamos e vemos que estamos morando na casa que 
construímos. Se soubéssemos disso, teríamos feito diferente. Pense em você como o 
carpinteiro. Pense sobre sua casa. Cada dia você martela um prego novo, coloca uma 
armação ou levanta uma parede. Construa sabiamente. É a única vida que você 
construirá. Mesmo que você tenha somente mais um dia de vida, este dia merece ser 
vivido graciosamente e com dignidade. A placa na parede está escrito: "A vida é um 
projeto de faça você mesmo." Quem poderia dizer isso mais claramente? Sua vida de 
hoje é o resultado de suas atitudes e escolhas feitas no passado. Sua vida de amanhã 
será o resultado de suas atitudes e escolhas que fizer hoje.  (Autor: Desconhecido)”. 

 Quero desafiar a cada um de nós a fazermos uma reflexão sobre nossa vida 
como servos e servas do Deus Altíssimo: como estamos construindo a nossa casa 
espiritual? Estamos permitindo que o Senhor Soberano não só fiscalize a obra das 
nossas almas, mas seja o dono absoluto? 

Que possamos cumpri o preceito bíblico que a divisa nos desafia “... 
ARREPENDE-TE, E PRATICA AS PRIMEIRAS OBRAS”. (Ap 2.5a). 

 
No Eterno Senhor e Construtor 

Prof.ª Fran Farias 
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AGENDE-SE 
14 – Dia dos Pais – 2º domingo do mês – Ministério de Comunhão e Comunicação 
     –  Chá da Tarde – Ministério de Comunhão e Comunicação 
     –  Intercâmbio da MCA e SHB – 16h 
17 – Culto de Oração e Doutrina   Dirigente: Eryca Lobato  Estudo: Hudson Lobato 
18 a 20 – Congresso Multiplique Estadual 
21 – Dia do Jovem Batista – 3º domingo do mês 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA   
18 – José Flávio de Freitas Campos  98173-3335 / 98864-2925 
20 – Arenildene da Luz Martins  3245-1296 / 99972-5985 
     – Rosilda Coelho Santana  987271040 / 98847-1192 
 

FIQUE POR DENTRO  

MISSÕES ESTADUAIS – Você que ainda não entregou sua oferta poderá entregar para seu 

professor de EBD contribuindo para a Campanha de Missões Estaduais. Os alvos por classe de 
EBD são: Maturidade: R$500,00; Adultos R$500,00; Casais R$500,00; Jovens e Adolescentes 
R$500,00; Crianças e Crescimento 1 e 2 R$500,00; Igreja R$500,00. Contribua. 

MINISTÉRIO DE MÚSICA – Se você tem interesse em aprender violão, flauta e teclado, 

contate os Ministros Ametista e Jonathan ou ligue 98174-2317 / 98865-1272. As aulas já 
começaram. 

ACAMPAMENTO DOS EMBAIXADORES DO REI – Foi adiado para os dias 26 a 28 deste 

mês. Será no sítio da Igreja (Vila Esperança), o Acampamento dos Embaixadores do Rei.  

MÊS DA JUVENTUDE – Durante o mês de agosto os jovens estarão à frente das 

programações da Igreja, sob o tema “Estamos em obras: de volta ao primeiro amor” e divisa em 
Apocalipse 2.4,5a.  

ACAMPAMENTO DA JUVENTUDE – Você já pode ir se preparando para o Acampamento da 

Juventude que será de 6 a 8 de setembro. A inscrição será feita pelo site da igreja: 
www.sibsaoluis.com.br ou na secretaria da igreja. O valor será de R$60,00. Local: Chácara 
Joquemi (a mesma da Convivência). Não perca tempo faça já sua inscrição! 

NASCIMENTOS – Nasceram Nicole e Melinda, as filhas do Pr. Anderson e Jucineuza, dia 08 

(segunda-feira). Mamãe e meninas passam bem, estas requerem cuidados pelo nascimento ter 
sido antecipado. Alegremo-nos com eles. 

LICENÇA A PATERNIDADE E FÉRIAS – Pastor Anderson usufruirá da licença paternidade 

por 20 dias e em seguida fará o uso de suas férias, retornando as atividades dia 28 de setembro, 
conforme comunicado a igreja em sessão ordinária do dia 18 de maio deste ano. Neste período o 
Vice-Presidente Mauro Corrêa responderá pela igreja. 
 

EXPEDIENTE: 3ª Feira – Min. de Artes – 19h / 4ª Feira – Culto de Oração e Doutrina – 19h 
Sábado – Culto de Oração – 6h30, Amigos de Missões – 16h, Min. Música – 16h, Ensaio do Coral 
– 18h, Culto Jovem – 19h   
Domingo: EBD – 9h às 10h, Culto Matutino – 10h, ER – 16h, MR e MCA – 17h, S.H.B e JCA – 
17h30, 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 

TEMA ANUAL DA CBB de 2016: Transformados pelo Poder do Reino de Deus 
DIVISA: “Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder”. (1 

Coríntios 4.20) 

Tema do Mês de Agosto: “Estamos em obras: de volta ao primeiro amor”. 
Divisa: Apocalipse 2.4,5a 

M. M. Ametista Raposo: 3ª a 6ª – das 
9h às 13h      98174-2317 / 9983-1187 
Email: ametistaraposo@gmail.com 

 

http://www.sibsaoluis.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAÇÃO NOTURNA 
Ministério de Comunicação 
Prelúdio               Instrumental 
Introito Bíblico                                 Sl 95.1 e 2 (NVI) 

“Venham! Cantemos ao Senhor com alegria! Aclamemos a Rocha da nossa 
salvação. Vamos à presença Dele com ações de graças; vamos aclamá-lo 

com cânticos de louvor”. 
Oração 
Saudação e Boas Vindas               “Louve a Ti” (T. Sanchez; Vineyard) 

Recitativo Bíblico Congregacional                                       Ap 5.12b, 4.8b (NVI) 

“Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, 
força, honra, glória e louvor. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus todo-

poderoso que era, que é e há de vir”. 
Cântico Congregacional                                                                 Vocal Juventude 

“Canção do Apocalipse” (J. L. Riddle; vs. Ana P. Valadão) 

DESEJAMOS QUE O NOSSO CORAÇÃO SEJA TOTALMENTE TEU, 
SENHOR! 

Recitativo do Tema, divisa e cântico do Hino Oficial – Mês da Juventude 
Tema: “Estamos em Obras: de volta ao primeiro Amor” 
Divisa: “Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro Amor. Lembra-te, 
pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras [...]”. 
(Ap 2. 4, 5a - ARC) 
Hino Oficial: “Primeiro Amor” (A. Rocha) 

O TEU AMOR NOS FAZ LIVRES PARA TE ADORAR, Ó DEUS 
Leitura Bíblica em uníssono                      Hb 10.19, 20, 22a e 23 (NVI) 
“Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos 
pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por 
meio do véu, isto é, o seu corpo. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus 
com um coração sincero e com plena convicção de fé [...] apeguemo-nos 
com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é 

fiel”. 
Cânticos Congregacionais                                          Vocal Juventude 

“Ao erguermos as mãos” (P. Fulser; vs. J. Peixoto)  

“Diante da Cruz” (D. Zschech; vs. A. Barros) 
Momento de Oração                                                    “Aos pés da Cruz” (K. Lucas) 

A TI, SENHOR CONSAGRAMOS NOSSAS VIDAS 
Dedicação de Vidas e Bens   “435 HCC - Não sou meu” (D. Whittle; J. McGranahan) 
Oração Dedicatória 
Saída das Crianças 

QUE A TUA PALAVRA SEJA O CENTRO DO NOSSO VIVER!  
Mensagem Musical                                                                    Jonathan e Samuel 

“De volta à inocência” (M. Sales; E. Pinheiro) 

Mensagem Bíblica                                                                       Bel. Ronald Lopes                                                      
Convite à Salvação 
Oração Final  
Poslúdio                                                                                                Instrumental 
 

 

  

 

CELEBRAÇÃO MATUTINA 
Escola Bíblica Dominical                                                                             9h  
Encerramento                                 381 CC “Amor Fraternal” 
Prelúdio                                                                                        Instrumental 
Oração 

Saudação e Boas Vindas                       ♫ Jesus em Tua Presença (A. Borba) 

Momento Jovem 
QUE NOSSOS LARES SEJAM LUGAR DE LOUVOR E ADORAÇÃO 

Hino             “595 HCC – Que Feliz é o Lar” (W. Kaschel; Marcílio de Oliveira Filho) 

Leitura Bíblica Alternada                                                       Sl 127 (NVI) 

Dirigente: Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na 
construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela 
montar guarda; 
Juventude: Será inútil levantar cedo e dormi tarde, trabalhando 
arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele 
ama; 
Congregação: Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele 
dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na 
juventude; 
Todos: Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles! Não será 
humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. 
Momento de Oração pelas Famílias 
Cântico Congregacional                                               Vocal Juventude 

♫ Na Casa de Deus (Eyshila) ♫ Eu e minha Casa (André Valadão) 
Oração de Louvor 

QUE NOSSOS LARES VIVAM O PRIMEIRO AMOR 

Recitativo do Tema, divisa e cântico do Hino Oficial – Mês da Juventude 
Tema: “Estamos em Obras: de volta ao primeiro Amor” 
Divisa: “Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro Amor. Lembra-
te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras [...]”. 
(Ap 2. 4, 5a - ARC) 
Hino Oficial: “Primeiro Amor” (A. Rocha) 

QUE NOSSAS VIDAS SEJAM UMA OFERTA VIVA EM TEU ALTAR 

Dedicação de vidas e Bens            “Amo o Senhor” (Fernanda Brum) 

Oração Dedicatória 
QUE OS NOSSOS LARES SEJAM FIRMADOS EM TUA PALAVRA, 

SENHOR 

Mensagem Musical     Primeiro Amor (R. Novaes)        Amanda Azevedo 
Reflexão Bíblica                                             Bel. Mauro Corrêa 
Oração Final 
Poslúdio                                                                                       Instrumental 
 
 
 

 ESCALA DOMINICAL 
Dirigente: Diego Leitão (M) / Matheus Moraes (N) 
Dedicação: André / Leticia Paradela / João Victor (M/N) 
Plantão: Edmilson / Rosário / S.Dias (M)  
               Mirailde / Dezidério / Adélia (N) 

 

 
 

 
 

 

Regência: Da Luz (M) / MM Ametista Raposo (N) 
Mídia: Danilo Leitão  
Recepção: Mário, Rita, (M)  
                    Mário, Cleiton (N) 

 


