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A VARIEDADE DOS DONS ESPIRITUAIS EMPREGADOS PARA  
 

EDUCAÇÃO TEOLÓGICA: O PRESENTE E FUTURO DA IGREJA 

DEPENDE DELA 

As estimativas apontam que entre 80 a 90% dos brasileiros são cristãos 
declarados. O Censo do IBGE de 2010 aponta que o número de cristãos evangélicos no 
Brasil cresceu cerca de 60%. Isso significa que um número expressivo de pessoas passara 
a professar a fé evangélica. Diante desse cenário, a igreja brasileira vive um momento 
singular em sua história. O crescente número de igrejas e denominações trouxe visibilidade 
aos evangélicos. Atingiu-se todas as classes sociais e as mídias por meio dos canais de 
comunicação. Há modelos diferenciados de ministérios, uns com liturgias sincréticas e 
exotéricas e outros que se mantêm na tradição bíblica do culto a Deus. Todavia, embora o 
Brasil seja majoritariamente cristão e com evangélicos em franca expansão a pergunta que 
fica é, “essa massa de gente é realmente cristã”? Esse crescimento exponencial tem sido 
acompanhado de uma base teológica sustentável e fluida das Escrituras Sagradas?  

Paul Frestan, sociólogo cristão, ao escrever para revista Ultimato diz: “A religião 
evangélica está virando uma religião de massas no Brasil, e o que sempre acontece 
com as religiões de massas, é que elas passam a se parecer cada vez mais com a 
sociedade, em vez de transformar a sociedade, a religião é transformada pela 
sociedade”. Isso é resultado daquilo que Paul Frestan cita como os principais problemas 
da Igreja Evangélica de hoje: 1) Trocamos a espiritualidade cristã clássica pelo 
pragmatismo; 2) Perda do domínio próprio; escândalos cada vez maiores envolvendo 
dinheiro, sexo e poder; 3) Perda da fé da Reforma Protestante que diz: Somente a 
Escritura, Somente Cristo, Somente a Graça, Somente a Fé, Somente a Deus Glória; 
4) Perdemos os modelos bíblicos de liderança, porque a maioria das lideranças evangélicas 
tornaram-se em ídolos evangélicos; 5) Perdemos a teologia dos dons espirituais, para a 
edificação da igreja e glória de Deus, ideia de serviço.  
 Como ter igrejas saudáveis, efetivas, que testemunhem um Evangelho significativo 
na vida dos seus membros e sejam influentes seu meio ambiente? Precisamos de uma 
Educação Teológica que nos leve de volta às Escrituras, que prepare líderes e ministros 
que tenham uma vida exemplar diante de Deus e dos outros com elevada qualidade; que 
conheçam de fato a Bíblia, a Teologia; que priorize o caráter no exercício de suas funções; 
que saibam analisar os cenários que influenciarão a igreja e a vida dos membros e com isso 
prepare líderes que sirvam a igreja; que tenham uma família exemplar; que tenham equilíbrio 
emocional e mental; que vivam e preguem a sã doutrina; que sejam vivificados pela prática 
devocional da oração, leitura da Palavra e jejum. Precisamos ainda de uma Educação 
Teológica presente nos seminários e faculdades que tenham docentes qualificados; que a 
teologia e estudos bíblicos ensinados sejam encarnados na vida dos professores; que os 
seminários sejam um ambiente de piedade, devoção e oração.  

John Stott nos lembra “A Bíblia é o preceito divino para todos os homens em 
todas as épocas e em todas as culturas”.  

“Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração 
perante a tua face, Senhor, Rocha minha e Redentor meu!” (Salmo 19.14) 

 

Deus em Cristo nos ajude! Seminarista Thiago Neves!! 
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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   

18 – Dia da Educação Teológica – 3º domingo do mês - entrega de oferta – 
manhã 
21 – Culto Administrativo Devocional: Pr. Anderson 
24 – Encontro de Louvor – Ministério de Música 
25 – Dia do Ministro de Música Batista – 4º domingo 
     – Momento Diaconal 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA  

19 – Priscila Pereira Neves Lopes ☺ 98767-6433 
21 – Adelaide de Paula dos Santos Ferreira ☺ 98820-6952 
 

FIQUE POR DENTRO 

ENCONTRO DE LOUVOR – Será dia 24, próximo sábado, uma noite de 

adoração e louvor com a participação dos ministérios “Compromisso” IB Nova 
Esperança e “Eterna Adoração”  IB Fonte de Vida e todo o Ministério de 
Adoração SIB. 

MANUAL ECLESIÁSTICO 2019 – Líderes de ministérios e organizações 

devem entregar para o ministério de Educação Cristã, o calendário 2019 até o 
dia 20/11, para que assim o ministério possa organizar o manual eclesiástico do 
próximo ano. O email para envio é thiagocarvalho782@gmail.com Para mais 
informações procurar o irmão Thiago Neves. 

CONVIVÊNCIA SIB – Dia 08/12 será nossa última convivência de 2018. Você 

não pode perder! Será na Chácara Valquimar no Araçagy (mesmo local do 
Acampamento Jovem). Valor R$10,00 por pessoa. Leve seu almoço para juntos 
compartilharmos. Será um dia muito agradável de comunhão com os irmãos! 

RETIRO ESPIRITUAL 2019 – Já temos o lugar para nosso Retiro de 2019! 

Nos dias 02 a 06 de março. O valor é de R$100,00. Será na Chácara Palmeira, 
Avenida Boa Esperança, no Araçagy. Os irmãos já podem estar adiantando o 
pagamento junto à tesouraria.  
 
 
 
 

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 – 9h, Culto Jovem 
– 19h  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 

mailto:thiagocarvalho782@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

CELEBRAÇÃO AO SENHOR – MANHÃ 
 

Processional                  Instrumental 
Avisos e Comunicações                    Min. de Comunicação 
Saudação e Boas Vindas                  

 

TEMPO DE ADORAÇÃO 
Prelúdio Cantado                                                       Min. de Adoração 

♫ Mais que Expressões (PIB Curitiba) 
Oração 
Recitativo Bíblico Congregacional                              Sl 100.2  

“Servir ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com 
cânticos”. 

Momento de Louvor                           Min. de Adoração  
♫ Se não for pra Te Adorar (Fernandinho) 

♫ Eu sou Teu (B. Willians/Gabriela Rocha) 

♫ Em Espírito e em Verdade (Koinonya de Louvor) 

Oração de Louvor 
 

TEMPO RECONHECIMENTO E CONSAGRAÇÃO 
Apresentação de Bêbê 
Recitativo Bíblico                                                              2Cr 29.17  

“Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a 
integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade 

de coração. E agora vi com alegria com quanta disposição o teu 
povo, que aqui está, tem contribuído”. 

Dedicação de Vidas e Bens     
296 CC “Consagração” (Frances Havergal/Wolfgang Mozart) 

Oração Dedicatória  
 

TEMPO DE EDIFICAÇÃO 
Mensagem Bíblica        Pr. Anderson Cavalcanti  
Oração Final e Bênção 
Poslúdio                  Instrumental 
Recessional                  Instrumental 

 
 
 
 
 

 

 

ESCALA DOMINICAL 
Dirigente:  Thiago (M ) /Elson (N) 

Mídia: Letícia (M) / Bárbara (N) 
Recepção: M: Mário, Perla e Osvaldo 
                   N: Mário, Maria Rosa e Diego 

 

Dedicação: Eva / S.Dias / Rosário (M) 
                    Flávio / Edmilson / R.Rosa (N) 
Plantão:  Rejane / André (M) 
                R.Rosa / Placídia (N) 
 

 

 
 

CELEBRAÇÃO AO SENHOR - NOITE 
 

Processional                           Instrumental 
Avisos e Comunicações                    

TEMPO DE ADORAÇÃO 
Prelúdio                 Louvart 
Oração 

Saudação e Boas Vindas 

Recitativo Bíblico Congregacional                      Sl 143.8 e 10 

“Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em Ti confio. 
Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a Ti elevo a minha 

alma. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois Tu és o meu Deus; que 
o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano”. 

Momento de Louvor                                     Min. de Adoração 

♫ Tudo é Diferente (Hillsong/Aline Barros) 

♫ Hosana (Brook Frase/Mariana Valadão) 

♫ Quanto mais eu Te Buscar (Vinícius Zulato) 

Oração de Louvor 

TEMPO DE ENTREGA 

Recitativo Bíblico Congregacional                               1Pe 5.7  

“Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem 
cuidado de vocês”. 

Momento de Oração 

♫ Não tenha sobre Ti (Josué Rodrigues e Jefferson F. Júnior) 

TEMPO DE RECONHECIMENTO E CONSAGRAÇÃO 

Dedicação de Vidas e Bens     

496 HCC “Barnabé, Homem de Deus” (Guilherme kerr Neto/Jorge Rehder) 

Oração Dedicatória  

TEMPO DE EDIFICAÇÃO 

Mensagem Musical                                               Min. de Adoração 

♫ Mais que Expressões (PIB Curitiba) 

Mensagem Bíblica            Ir.ª Adelaide de Paula  

Convite à Salvação 

Oração Final e Bênção 

Poslúdio                           Instrumental 

Recessional                           Instrumental 

 

 


