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VIDA CRISTÃ: UM PROCESSO DE SANTIFICAÇÃO DIÁRIO 

A Mensagem Bíblica anunciada pela Profª. Fran Farias no domingo passado, nos 
levou a reflexão de que a vida cristã é um processo de santificação diário, um compromisso 
pessoal de ser santo. Nesse sentido, assim como a igreja em Tessalônica, estamos sendo 
desafiados constatemente a fazer uma significativa reflexão, “Porque Deus não nos 
chamou para impureza, mas para a santidade” (I Ts 4.7). Em nossos dias é muito comum 
os cristãos desejarem estar com Jesus e com o pecado ao mesmo tempo. Todavia, isso é 
impossível! Deus nos chama para uma vida de santificação, “A vontade de Deus é que 
vocês sejam santificados ...” (1 Ts 4.3a). 

Nessa perspectiva, o que é santidade? Santidade para nós significa é estar 
separado com e para Deus, isto é, longe do pecado que tenazmente nos assedia. Muitos 
cristãos passam grande parte de suas vidas esperando serem transformados, mas não 
exercitam as disciplinas espirituais: leitura da PALAVRA, ORAÇÃO e JEJUM, disciplinas 
que os capacitam espiritualmente para a tomada de decisões práticas do dia a dia e a fugir 
do pecado. A medida que obedecemos aos ensinamentos bíblicos, começamos a ver 
mudanças positivas em nossa conduta, isso porque o Espírito Santo nos dá força 
sobrenatural para vencer o pecado e tudo que devemos fazer é não confiar em nossa própria 
força, mas orar ao Senhor pedindo sua graça e misericórdia constante. “Vos, porém, não 
estais na carne, mais no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E, se 
alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em 
vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida, por 
causa da justiça” (Rm 8. 9 e 10).  

É importante entendermos que a nossa carne nunca irá se converter e mesmo que 
queiramos fazer o bem, haverá sempre uma luta interior para fazermos o oposto já diz as 
Escrituras. Infelizmente, muitos são os problemas enfrentados nas igrejas a exemplos de 
pessoas que dizem servir a Cristo, mas as suas atitudes estão dissociadas do discurso. O 
pensador e pastor Batista A. W. Tozer disse: "Santos sem santidade são a tragédia do 
cristianismo". Talvez isso explica o cenário que vivemos eclesiasticamente e enquanto 
nação, porque o Brasil é um país cristão, mas está entre os mais corruptos e imorais. O 
cenário cristão contemporâneo não leva ao entendimento e obediência a Bíblia, é um 
cenário de mazela espiritual e moral que tem levado muitos a um grave erro, desinteresse 
pelas Escrituras Sagradas. Lutero afirmou que “O verdadeiro tesouro da Igreja é o 
santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus”. Esse tesouro estabelece os 
preceitos designados por Deus onde os homens devem caminhar e obedecer. 

A palavra de Deus nos conclama para que em nosso relacionamento com mundo 

sejamos exemplo de uma conduta cristã que glorifica a Deus, “Amados, exorto-vos, como 

peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra 

contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, 

naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas 

obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação” (1 Pe 2. 11 e 12). 

Logo, fica o lembrete divino: “Lembre-se de onde caiu! Arrependa-se e pratique 

as obras que praticava no princípio ...” (Apocalipse 2.5) 

Deus em Cristo nos abençoe! Thiago Neves – Ministro da Juventude 
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AGENDE-SE   

19 – Dia do Jovem Batista – 3º domingo do mês 
22 – Culto de Oração e Doutrina   Dirigete: Mariana    Estudo: Ir.ª Cláudia 
25 – Dia Nacional do Embaixador do Rei – 69º Aniversário (1948-2017) 
26 – Momento Diaconal 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA  

20 – Arenildene da Luz Martins ☺ 3245-1296 / 99972-5985 
     – Rosilda Coelho Santana ☺ 98727-1040 / 98847-1192 
22 – Maria Regina Travassos Borges Calisto ☺ 3248-7535 / 3255-2322 
25 – Carlos Farias Júnior ☺ 99217-7361 
 

 

NOTICIÁRIO SIB 

MÊS DA JUVENTUDE – Estamos  no mês da Juventude SIB. Com o Tema: 

“Vida cristã: um compromisso pessoal” e Divisa em: 1 Timóteo 4.12. Envolva-se 
e Participe! 

ACAMPAJOVEM – Está chegando o AcampaJovem2018. De 06 a 08 de 

setembro. Com o Tema: Vida cristã: um compromisso pessoal. Divisa em 
Gálatas 2.20. O investimento será de R$60,00 e você ainda ganha um livro sobre 
discipulado. Chácara Valquimar no Araçagy (mesmo lugar onde foi o 
acampamento de 2017). Para mais informações falar com Thiago e Élson. 

CAMISA DA JUVENTUDE – Peça já sua camisa do mês da juventude (até 

hoje) e você ainda poderá usá-la no acampamento. O valor é de R$23,00. 
Informações na secretaria. 

PR. ANDERSON NO MARACANÃ – O Pr. Anderson estará hoje à noite na 

Congregação Batista no Maracanã ministrando a Ceia do Senhor. 

ACAMPAMENTO DOS EMBAIXADORES – O ACAMPER (Acampamento 

dos Embaixadores do Rei) será de 06 a 08 de setembro. Valor de R$75,00. 
Local: ABA. Para mais informações falar com Ir.º Ezequiel. 

HOMENAGEM ESPECIAL– Pelos 159 anos da chegada do Evangelho de 

Cristo no Brasil, a Câmara Municipal de São Luís homenageou vários pastores. 
O nosso Pastor Emérito Pr. Enoc Vieira e o nosso Pastor Anderson Cavalcanti 
foram homenageados, na noite de 4ª feira última, na Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão. Parabéns! 
 

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 – 15h, Culto 
Jovem – 19h30   
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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

CELEBRAÇÃO MATUTINA  

Processional                               Instrumental 

Avisos e Comunicações 

Saudação e Boas Vindas                  

TEMPO DE ADORAÇÃO 

Prelúdio Cantado                                        Primícias do Louvor 

♫ Sala do Trono (Alda Célia) 

Oração 

Canto Congregacional      306 CC “O Caminho da Cruz” (Jessie Pounds/Charles Gabriel) 

Recitativo Bíblico Congregacional                                   Mc 1.15 

“O tempo está cumprido, e é chegado o reino de Deus. Arrependei-
vos, e crede no evangelho.” 

Momento de Louvor                               Primícias do Louvor 

♫ Dias de Elias (Robin Mark/Paul Wilbur) 

♫ Poder do Teu amor (Geoff Bulock/Ana Paula Valadão) 

Oração de Louvor 

TEMPO RECONHECIMENTO E CONSAGRAÇÃO 

Recitativo Bíblico Congregacional             Ez 34.26 

“Farei descer a chuva a seu tempo; chuvas de bênçãos serão”. 
Dedicação de Vidas e Bens    

337 HCC “Chuvas de Bênçãos” (Daniel Whittle/James McGrananhan) 

Oração Dedicatória  

MÊS DA JUVENTUDE 2018 
Recitativo do Tema, Divisa e Hino Oficial – Mês da Juventude 2018 
Tema: “Vida cristã: Um Compromisso pessoal” 
Divisa: “Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um 
exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na 
pureza”. (1Tm 4.12) 
Hino oficial: Escolha (CTMDT) 

TEMPO DE EDIFICAÇÃO 

Mensagem Bíblica                 Jonathan Souza 

Oração Final e Bênção 

Poslúdio                    Instrumental 

Recessional                    Instrumental 

 

 

 
 

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

Mídia: Deborah (M/N) 
Recepção: M: Mário, Maria e Osvaldo (M)  
                   N: Mário, Ângela e Rômulo (N)       

 

Dedicação: Juventude 
 Plantão: Todos os Diáconos 

  
 

 

 
 

CELEBRAÇÃO NOTURNA  
Processional                               Instrumental 
Avisos e Comunicações 
Saudação e Boas Vindas                  ♫ Bom estarmos Aqui (Renascer Praise) 

TEMPO DE ADORAÇÃO 
Prelúdio           Instrumental 
Oração 
Intróito Bíblico Congregacional                                           Ap 7.9-12  

“Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que 
ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, 
diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E 

clamavam em alta voz: "A salvação pertence ao nosso Deus, que se 
assenta no trono, e ao Cordeiro". Todos os anjos estavam de pé ao redor 

do trono, dos anciãos e dos quatro seres viventes. Eles se prostraram 
com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: 

"Amém! Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força 
sejam ao nosso Deus para todo o sempre. Amém!" 

Momento de Louvor                          Primícias do Louvor 
♫ Agnus Dei (Michael W. Smith) 

♫ Dias de Elias (Robin Mark/Paul Wilbur) 

♫ Teu Reino (Vinícius Zulato) 
Oração de Louvor  

TEMPO DE ENTREGA 
Recitativo Bíblico                                           Hb 4.16 
“Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, 
a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no 

momento da necessidade”. 
Momento de Oração 

300 HCC “Tal qual estou/Venho a Ti” (W. kaschel/W. Edwin/W. Bradbury) 
 

TEMPO DE RECONHECIMENTO E CONSAGRAÇÃO 
Dedicação de Vidas e Bens       304 CC “Um Vaso de Bênção” (Harper Smyth) 
Oração Dedicatória e Saída das Crianças 

 

MÊS DA JUVENTUDE 2018 
Recitativo do Tema, Divisa e Hino Oficial – Mês da Juventude 2018 
Tema: “Vida cristã: Um Compromisso pessoal” 
Divisa: “Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um 
exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na 
pureza”. (1Tm 4.12) 
Hino oficial: Escolha (CTMDT) 

 

TEMPO DE EDIFICAÇÃO 
Coreografia                             Louvart 
Mensagem Bíblica                             Sem. Thiago Neves 
Convite à Salvação 
Oração Final e Bênção 
Poslúdio                                          Instrumental 
Recessional                               Instrumental 
 


