
 .2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                 

  
 
 
 

 

 
 

FAMÍLIAS SÁBIAS APRENDEM COM A URSA 
 

“Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo 
em sua insensatez.” (Provérbios 17.12 – NVI) diz a sabedoria bíblica. 

Sabemos pouco sobre os ursos. Sabemos que são grandes e comem de 
tudo (carnes, frutas e ervas). Embora sejam pesados, podem se descolocar 
rapidamente. 

Quando atacam, usam uma de suas patas e os braços, com os quais 
apertam a vítima, cravando nela suas unhas poderosas. Muitas vezes, matam com 
um único golpe, tão forte é. 

A fêmea é considerada mais feroz que as leoas, por exemplo. O guerreiro 
Davi é comparado a uma ursa de quem roubaram os filhos na floresta (2Samuel 
17.8). Deus mesmo, pela boca do profeta, se apresenta como uma ursa que tudo 
faz para resgatar seus filhotes (Oseias 13.8). 

Podemos aprender com a ursa, que aprende de Deus (Oseias 13.8), a cuidar 
das crianças de nossa casa. Elas têm sido vítimas de ataques ferozes, nos meios 
de comunicação de massa e nas escolas. Elas têm sido expostas a informações 
que não podem discernir e a fazer coisas que as vão destruir. 

É dever da família proteger suas crianças. Elas não podem se defender a si 
mesmas. Protegemos nossas crianças quando lhes ensinamos os valores vindos 
da Palavra de Deus, sempre atestados por nossas atitudes. Dizer uma coisa e 
fazer outra é um desastre, do qual dificilmente as crianças vão se recuperar. 

A ferocidade de uma ursa é comparada a uma pessoa insensata. O sábio 
bíblico garante que a insensatez humana é mais perigosa que a força de uma ursa 
magoada. 

Quem nos livrará de nós mesmos? Quem nos livrará do urso que habita 
dentro de nós, pronto para devorar tudo, a começar por nós mesmos? Devemos 
vigiar para não fazer o que queremos, mas só o que devemos, nesta batalha 
espiritual (Romanos 7.17-21) que nos acompanhará até o juízo final. 

Não podemos agir com insensatez. Temos que nos conhecer a nós mesmos, 
sabendo que somos capazes de fazer o que não devemos. Temos que aprender 
com Jesus, aquele que foi manso e humilde (Mateus 12.28). Temos que aprender 
a pastorear o nosso temperamento, para que vivamos como pessoas guiadas pelo 
Espírito de Deus (Romanos 8.14). 

Precisamos evitar os insensatos, aqueles que agem por impulso, que fazem 
o que todos fazem, que visam a seus próprios interesses apenas, que não pensam 
antes de agir. Não podemos ser ingênuos: as más companhias pervertem até os 
bons (1Coríntios 15.33). 

Não temos nada a aprender com os insensatos. Se não os pudermos 
corrigir, não permitamos que nos façam iguais a eles. 

De uma ursa, só podemos reter o cuidado com os participantes de nossa 
família. No mais, se formos mais fortes não devemos usar nossa força (dos 
músculos e da língua) para destruir. Nossa força, se a temos, deve ser empregada 
para construir, nunca mais para apequenar, menosprezar, humilhar ou matar. 

                                                                                                                                                
Por Israel Belo de Azevedo 
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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   

23 – Culto de Oração e Doutrina  Dirigente: Ir.ª Rejane e Estudo: Ir.º Mauro 

26 – Organização da Congregação em Rio Grande  
27 – Dia da Comunicação Batista – 4º domingo do mês 
     – Momento Diaconal 
     – Almoço da Família 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA  

20 – Diná Pereira Veras ☺ 3253-9004 
     – Éryca Thaís Lobato Facuri ☺98172-0226 
     – Ester Costa dos Santos ☺98707-5721 
22 – Maria Estela Lima de Moraes ☺ 3223-3980 
23 – Marcos André Brito Nascimento ☺ 98934-7834 
24 – Júlia Vitória Fonsêca de Oliveira ☺ 98840-1457 
25 – Antônio Carlos Soares da Silva ☺ 98274-1340 
27 – Roneudson Campos Bogéa ☺ 3243-8698 / 98734-9932 
 

NOTICIÁRIO SIB 

MÊS DA FAMÍLIA –  Estamos no Mês da Família, que é um mutirão 

especial que a igreja promove durante o mês de maio para edificar as 
famílias, tendo como base a Palavra de Deus. O tema do mês será: 
“Sabedoria, O Segredo das Famílias de Sucesso”. Todo conteúdo está 
baseado no livro de Provérbios, com uma aplicação à vida familiar. 
Participe! 

ALMOÇO DA FAMÍLIA –  Será no dia 27, logo após o culto. Os 

membros deverão trazer carne e frango assados, torta, lasanha, etc. Os 
homens estão convocados para trazer refrigerante ou suco. A igreja irá 
contribuir com o arroz, farofa, salada e o feijão (os irmãos não precisam 
trazer estes alimentos). Será um momento de partilha e comunhão entre 
a igreja, participe! 
 

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 – 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 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  

“FAMÍLIAS SÁBIAS USAM AS PALAVRAS PARA EDIFICAR” 
 

Processional                                    Instrumental 
Avisos e Comunicações 
Saudação e Boas Vindas                    

PALAVRAS EDIFICADORAS SÃO PRODUZIDAS POR LÁBIOS PUROS 
Prelúdio Cantado           116 CC “Desejo da Alma” (F. J. Crosby/W. H. Doane) 

Oração 
Recitativo Bíblico Congregacional                                                           Is 6.6 e 7  
"Então, um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma 

brasa que havia tirado do altar e tocou a minha boca com a brasa e disse: 
- Agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas, 

e os seus pecados estão perdoados." 
Cânticos Congregacionais                   Primícias do Louvor 

♫ Santo (Vineyard) 
♫ Tua Graça me Basta (Davi Sacer/Luiz Arcanjo) 

Oração de Louvor 
Dedicação de Vidas, Dízimos e Ofertas                                  Instrumental 
Oração Dedicatória 
Leitura Bíblica Alternada               Tg 3.9-13 
Dirigente: Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai como para 
amaldiçoar as pessoas feitas à semelhança de Deus.  
Congregação: Da mesma boca procedem palavras de bênção e de maldição. 
Meus irmãos, isso não deve ser assim! Por acaso pode a mesma fonte jorrar 
água doce e água amarga? 
Dirigente: Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira 
figos? Da mesma forma uma fonte de água salgada não pode produzir água 
doce. 
Todos: Quem é sábio e inteligente entre vocês? Que o demonstre por seu bom 
trato e por suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. 
Canto Congregacional    593 HCC “Nestes tempos de Incerteza” (J. F. da Silva Neto) 

Momento Teatral                   Louvart 
Mensagem Musical                          Família Brito Nascimento 

LÁBIO PURO É REFLEXO DE UM CORAÇÃO MOLDADO SEGUNDO A 
PALAVRA DE DEUS 

Recitativo do Tema, Divisa – Mês da Família 2018 
Tema: “Sabedoria  O segredo das famílias de sucesso” 
Divisa: “É o Senhor quem dá a sabedoria; a sabedoria e o entendimento vêm 
dele”. (Provérbios 2.6) 
Mensagem Bíblica              Ir.ª Rejane Corrêa 
Oração Final e Bênção 
Poslúdio                        Instrumental 
Recessional                        Instrumental 
 
 
 

 
 

 

ESCALA DOMINICAL 
Dirigente: Silmara e Samuel Jr. (M) Elias e Clenice (N) 

Mídia: Rosário  (M)  / Paula (N) 
Recepção: M: Mário, Perla e Cleiton (M)  
                   N: Mário, Arlene e João Victor (N)       

 

 Dedicação: M: Dezidério / Mirailde e S.Bezerra 
                    N: André / Josefa / Rejane 
Plantão: M: Marcelino / S.Dias  
                 N: Edmilson / Rosário 
 

 

 

 
 

CELEBRAÇÃO NOTURNA  
Processional                               Instrumental 
Avisos e Comunicações 
Saudação e Boas Vindas                    

FAMÍLIAS SÁBIAS PRODUZEM FILHOS OBEDIENTES 
E ADORADORES 

Prelúdio Cantado                                                            Primícias do Louvor 
♫ Em Tua Presença (Alda Célia/Fernanda Brum) 

Oração 
Recitativo Bíblico congregacional                                     Sl 119. 7 e 15 
“Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas 
ordenanças. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas 

veredas.” 
Cânticos Congregacionais                 Primícias do Louvor 

♫ Eu Te Louvarei meu Bom Jesus (Emannuel Espinosa) 

♫ Rendição (Min. Hebrom) 

♫ Te Adorar é o Meu Prazer (Daniel Silva/Aline Barros) 

Oração de Louvor 
FILHOS SÁBIOS ESCUTAM O CONSELHO DE SEUS PAIS 

Leitura Bíblica Alternada        Ef 6.1; Sl 34.11,12; Pv 1.8,9; 15.5; 23.19; Cl 2.20 
Dirigente: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. 
Mulheres: Venham, meus filhos, ouçam-me; eu lhes ensinarei o temor 
do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes?  
Homens: Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o 
ensino de sua mãe. Eles serão enfeites para sua cabeça, um adorno para 
seu pescoço. 
Congregação: O filho insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, 
mas quem acolhe a repreensão revela prudência. 
Todos: Ouça, meu filho, e seja sábio; guie o seu coração pelo bom 
caminho. Obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. 
Dedicação de Vidas, Dízimos e Ofertas   

212 HCC “Ó Senhor, vem me dirigir” (Jilton Moraes/Ralph Manuel) 
Oração Dedicatória e Saída das Crianças 

FILHOS SÁBIOS ESCUTAM E OBEDECEM À PALAVRA DE DEUS 
Recitativo do Tema, Divisa e Hino Oficial – Mês da Família 2018 
Tema: “Sabedoria  O segredo das famílias de sucesso” 
Divisa: “É o Senhor quem dá a sabedoria; a sabedoria e o entendimento 
vêm dele”. (Provérbios 2.6) 
Hino: “Família”  (Alexandre Magnani) 
Vídeo Sensibilização 
Mensagem Bíblica                            Pr. Nonato do Monte  
Convite à Salvação     
Oração Final e Bênção 
Poslúdio                    Instrumental 
Recessional                               Instrumental 
 
Recessional                    
Instrumental 


