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Tenho uma querida amiga que sempre me abençoa com lindos textos e 

hoje, com a devida autorização gostaria de abençoar cada um com o texto da 
Léa. 
 

CORAGEM DE SER DIFERENTE 
 

“E assim, queridos irmãos, eu apelo que vocês deem seus corpos a Deus. Que 

eles sejam um sacrifício vivo, santo – o tipo de sacrifício que Ele pode aceitar. Quando 

vocês pensam naquilo que ele fez por vocês, isto será pedir muita coisa? Não imitem a 

conduta e os costumes deste mundo, mas seja, cada um, uma pessoa nova e diferente, 

mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês 

aprenderão, de experiência própria, como os caminhos de Deus realmente satisfazem a 

vocês”. (Romanos 12.1 e 2 – BV) 

Ao aceitar Jesus como Salvador e Senhor pessoal, fazemos opção por um 
modo de vida cuja marca é SER DIFERENTE. Isto é possível, num mundo que 
tende a padronizar usos, costumes, linguagem e valores?  

O que é necessário para viver de modo diferente? Para resumir em três 
palavras: É necessário CORAGEM. Ela é o diferencial que MUDA NOSSA 
FORMA DE VER, produz a DETERMINAÇÃO PARA ULTRAPASSAR NOSSOS 
LIMITES, nos MOTIVA a ESTABELECER CORRETAMENTE NOSSAS 
PRIORIDADES e gera em nós o COMPROMISSO DE PRESTAR CONTAS 
PESSOAIS do nosso envolvimento com a causa comum a outros discípulos de 
Cristo – o EVANGELHO EM SUA PRÁTICA. 

Segundo Charles Swindoll, referindo-se aos elementos básicos do VIVER 
DIFERENTE, VISÃO “é a habilidade de ver a presença de Deus, perceber o 
poder de Deus e focar os planos de Deus; apesar dos obstáculos” que 
enfrentamos. DETERMINAÇÃO“ é a decisão de jamais desanimar”, mesmo que 
aparentemente nada esteja dando certo. PRIORIDADE “é a determinação do 
que vem em primeiro lugar”, minha vontade ou a do meu Senhor? PRESTAR 
CONTAS “é responder a perguntas sobre nós mesmos, nossas atitudes, 
decisões, relacionamentos, responsabilidades, autoridade...”. Você considera a 
prestação de contas, algo útil para sua vida? É necessário prestar contas do que 
faço, digo e penso a Deus? (Rm.14:10-12). Prestar contas aos nossos líderes e 
mentores espirituais nos traz algum proveito? (1Co 16;13-16). 

Se aspiramos ser PESSOAS QUE FAÇAM DIFERENÇA num mundo com 
inclinação para tornar tudo comum, PEÇAMOS A DEUS CORAGEM DE SER 

DIFERENTE para Sua honra e glória! 

Léa de Souza dos Reis 

 

Profª. Fran Farias 
 

 

Boletim Dominical 41 – SIB Rumo aos 60 anos  

     SEGUNDA IGREJA BATISTA DE SÃO LUIS 
Rua da Vitória, nº 66 – João Paulo CEP 65040 – 120     3223-4760       

Organizada em 1º de maio de 1957 

Email: segundaigrejabatista_1957@hotmail.com 

Pr. Titular: Anderson Carlos Guimarães Cavalcanti 

Pr. Eméritos: Nelson Silva Amaral (in memoriam) 

Enoc Almeida Vieira 
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AGENDE-SE 

16 – Homenagem aos professores da EBD – Ministério da Comunhão e Comunicação 
19 – Culto de Oração e Doutrina Dirigente: Ir.º Jonathan Estudo: Ir.º Ronald Lopes 
21 – Discipulado de Casais – Ministério da Família 
     – Oficinas – Diácono/Atalaias 
22 – Culto Gratidão 57º Aniversário Emb. Missionário Fred Hallbrooks – Sociedade de 
Homens  
23 – Dia do Plano Cooperativo – 4º domingo do mês 
     – Oficina na Congregação Maracanã – Corpo Diaconal 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA   

18 – Júlia Valentina Urbano Costa  98159-2440 
19 – Samuel Francisco do Nascimento Júnior  99971-2206 
20 – Michael Felipe de Jesus Medeiros  98884-0689 
21 – Daniel de Moraes Braga  3247-1686  
22 – José Aroldo Silva Mendes  93249-3785 / 98880-7880 
23 – Cleydison da Conceição Silva  98828-5851 

FIQUE POR DENTRO  

CAMPANHA DE MISSÕES NACIONAIS – Se você ainda não entregou a oferta da 

Campanha de Missões Nacionais poderá entregar na sua classe de EBD ou em 
envelope específico no momento de dedicação. Você pode estar contribuindo até o 
último domingo de outubro. O alvo da Igreja é de R$8.200,00. Alvos por classe: 
Ministério Infantil: R$ 600,00; Adolescentes: R$750,00; Jovens: R$1.000,00; 
Casais: R$1.600,00; Adultos: R$1.610.00; Maturidade: R$1.620,00 e Crescimento 1 
e 2: R$300,00.  

HAGGAI NA SIB – Já podemos nos preparar para o Haggai módulo 4 - Capacitação 

na área de Liderança, Vida Cristã e Evangelismo. A inscrição pode ser feita na 
secretaria da igreja no valor de R$50,00. Você que tem interesse e não fez os módulos 
anteriores pode se inscrever no módulo 4. Data 29/10. 

2º ENCONTRO DE CASAIS SIB – Casamento: um patrimônio de valor 

inestimável. Este será o tema do 2º encontro de Casais SIB no Grand São Luís Hotel 

que se realizará nos dias 26 e 27 de novembro. Prepare-se! Para mais informações, 
fale com Mauro e Rejane ou no contato 98197-0060. 

ATENDIMENTO – A irmã Rejane Corrêa às terças-feiras está atendendo como 

psicóloga. Os irmãos interessados devem procurá-la. 
 
 

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) 
 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAÇÃO NOTURNA 

Ministério de Comunicação 
Prelúdio                                                                                     Instrumental 

323 HCC Eu alegre vou na sua luz (Judson W. V. DeVanter) 
Oração 

Saudação                                    ♫ Tudo é Diferente (Hillsong/Vs. Aline Barros) 

“(...) se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já 
passaram; eis que tudo se fez novo”. 

ASSIM, TEMOS MOTIVO PARA... 
...RENDER LOUVOR A DEUS 

Leitura Bíblica                                                                     Salmo 105.3-7,3 
“Gloriai-vos no seu santo nome; alegre-se o coração daqueles que 
buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força; buscai a sua 

face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus 
prodígios e dos juízos da sua boca; Vós, semente de Abraão, seu 
servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso 

Deus; os seus juízos estão em toda a terra”. 
Cânticos congregacionais                                                            M. Música 

♫ Esperança (A. Freire/A. Barros) ♫ Casa do Pai (Pr. Lucas e J. Godói) 

“Louvai ao Senhor, e invocai o seu nome”. Salmo 105.1 
...ADORÁ-LO 

Hino Congregacional     
417 HCC Que segurança! Sou de Jesus! (Fanny J Crosby) 

...CRESCER NA FÉ 
Recitativo Congregacional                                                  Salmo 139. 7-10 
“Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? 

Se subir ao céu, lá tu estás; se fizer no inferno a minha cama, eis 
que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas 

extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me 
susterá”. 

Momento de Oração                   ♫ Faz um milagre em mim (Régis Danese) 

DEDICANDO O QUE TEMOS E SOMOS! 
Dedicação de Vidas, Dízimos e Ofertas 
Hino Congregacional       497 HCC Cristo Amado (Manuel Avelino de Souza) 

Saída das Crianças / Culto Infantil 
Oração Dedicatória 
Mensagem Musical                                                  Coro Atalaias de Cristo 
Mensagem Bíblica                                                  Pr. Anderson Cavalcanti 

“A restituição que Deus opera” (Lucas 19.1-10) 

Convite à Salvação 
Oração Final e Bênção 
Poslúdio                 Ser reconhecido (Renascer Praise)               Instrumental 
 

 

CELEBRAÇÃO MATUTINA 
Escola Bíblica Dominical                                                                                                  9h  

Encerramento                                                                                                                 10h                                                     

Fechamento                                                                                             Classe da Casais 

Prelúdio                                                                                                            Instrumental 

Saudação                                                                               ♫ Louve a ti (Tony Sanchez) 
Momento Educação Cristã 

Momento de Gratidão / Oração de Gratidão                                 Ministério de Comunhão 

Cântico congregacional                                                              Graças Dou (PIB Curitiba) 

Introito Bíblico                                                                                             Salmos 105.1-4 

“Louvai ao SENHOR, e invocai o seu nome; fazei conhecidas as suas obras entre 

os povos. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos; falai de todas as suas maravilhas. 

Gloriai-vos no seu santo nome; alegre-se o coração daqueles que buscam ao 

Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força; buscai a sua face continuamente”. 

Cântico congregacional                                   ♫ Deus Extraordinário (A. Freire/A. Barros) 

Leitura Bíblica Congregacional  2Tm 2.15; Pv 3.6; 16.21; Fp 4.8; Pv 22.6; Rm 12.7; 1Pe 4.11; Sl 4.1 

 Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se 
envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Reconhece-o em todos os 

teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. O sábio de coração será 
chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Finalmente, 

irmãos, tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se 
alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso 

pensamento. Ensina a criança no caminho em que deve andar e, ainda quando for 
velho, não se desviará dele. Se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja 

dedicação ao ensino. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus; se 
alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo 
Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para 
todo o sempre. Amém! Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça; na 
angústia me deste largueza; tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. 

Regozijar-me-ei muito no SENHOR, a minha alma se alegra no meu Deus, porque 
me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como um 

noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. 
(Is 61.10) 

Consagração de Vida de Rebeca  

Dedicação de Vidas, Dízimos e Ofertas 

Hino Congregacional                80 HCC Bendito seja sempre o cordeiro (Guilherme Kerr) 

Oração Dedicatória 

Mensagem Musical                A cada manhã (Rafaela Pinho)                  Regyanne Farias 

Mensagem Bíblica                                                                                    Profª Fran Farias 

“Quatro homens e um projeto” 

Convite à Salvação 

Oração Final e Bênção 

Poslúdio                                                                                                            Instrumental 

 
 ESCALA DOMINICAL 

Dirigente: Ana Farias (M) / Regyanne Farias (N) 
Dedicação: Edmilson / Rosário / F.Frazão (M/N) 
Plantão: S.Bezerra / R.Rosa / Lídia (M)  
               Edmilson / Rosário / Nazaré (N) 
 

 
 

 
 

 

Regência: Fran Farias (M) Mirailde Costa (N) 
Mídia: Alisson Nunes (M/N)  
Recepção: Diego e Mayara (M)  
                    Cleiton e Mário (N) 

 


