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LEMBRETES AOS CHAMADOS A SERVIR! 

Vez por outra precisamos lembrar: Somos SERVOS, chamados para proclamar e ensinar, 
para anunciar as maravilhas e o poder da morte e ressurreição dos nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo no Mundo! 
No exercício das funções do nosso chamado, nossa satisfação vêm daquele a quem 
servimos. A Ele respondemos, tememos, ouvimos e desejamos fazer a vontade. 
Respondemos por proclamá-lo, batizar e ensinar aqueles que O aceitarem, e por conduzi-
los ao amadurecimento da fé em Cristo, em obediência à Sua Palavra, ensinando-os a 
guardar os seus mandamentos como cuidadores constituídos das “ovelhas do Senhor”. 
Não fomos chamados para estar felizes com as condições do nosso trabalho, contentes 
com as circunstâncias ao nosso redor, agradar pessoas ou sermos aceitos ou queridos 
por elas. As ovelhas não têm que gostar de nós; elas não são obrigadas a nos amarem. 
Nós temos responsabilidades com elas e, por elas, prestaremos contas a Deus. É 
desejável, não obrigatório, estabelecer uma convivência de amor recíproco com elas, mas 
nenhuma das partes, em qualquer relacionamento, deve amar por constrangimento. O 
mesmo acontece no ministério e no serviço que prestamos. “Amai-vos uns aos outros, 
como eu vos amei” - estas são palavras imperativas de Jesus aos seus discípulos. 
Obedecê-las ou não, é uma decisão que passa pelo arbítrio de cada um. 
Os chamados por Jesus para o serviço devem lembrar que, em muitos, despertaremos 
animosidade, negatividade, desprezo, menosprezo ou até desrespeito. Por outros, não 
seremos ouvidos, muitas vezes. Uma outra parte não desejará partilhar conosco suas 
vidas, amizade, intimidade, lutas, conquistas ou alegrias. Alguns solicitarão nossa 
utilidade, mas limitarão a ela sua partilha conosco. E ainda assim, devemos servir sem 
desanimar. 
O triste, nesta perspectiva, é que corremos o risco de focar o ânimo para o nosso serviço, 
naqueles que só se importam com a nossa dedicação e energia no que lhes concerne ou 
interessa porque haverá outros que nos acolherão, nos oferecerão seu apoio e amor 
manifestando seu apreço e respeito por nos considerarem pelo que somos: SERVOS do 
mesmo Senhor. 
Jesus ensinou, curou, ressuscitou mortos, operou milagres, viveu e morreu por amar os 
perdidos e, nem assim, foi amado por todos eles. Nem por isso centrou sua energia nos 
que O rejeitaram. Aceitou a decisão destes e cumpriu sua missão por todos os outros que 
O receberam. Seu exemplo é nossa referência para SERVIR. 
“Veio para os seus, mas, os seus não O receberam ...”; “Se odiaram a mim, odiarão a 
vós”. Aos chamados não faltam alertas do tratamento possível de recebermos: “No 
mundo tereis aflições”. “Tende bom ânimo, eu venci o mundo” - nos alerta e encoraja 
Jesus. O serviço que prestamos ao Senhor do Reino e da Igreja se realiza dia a dia “no 
Mundo” onde as aflições alcançam qualquer um. É no dia a dia que a recomendação de 
“manter o bom ânimo” é testada e deve ser praticada se quisermos, como o nosso 
Senhor, VENCER O MUNDO onde vivemos e onde também  fomos chamados a SERVIR. 
Porque Ele venceu, prossigamos! 

Léa de Souza dos Reis 
Igreja Batista Tabernáculo 
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AGENDE-SE   

  20 – Dia da Educação Teológica – 3º Domingo do mês 
24 – Dia Nacional de Ação de Graças – Última quinta-feira do mês 
26 – Evangelização na Congregação Ebenézer – Maracanã, às 15h – 
Sociedade de Homens 
    –  2ª Mostra Científica em Teologia STBSL 
27 – Dia do Ministro de Música Batista  
     – Café da Manhã – Ministério de Música – Ministério de Sonoplastia 
     – Culto da Família – Retiro de Casais 

 ANIVERSARIANTES DA SEMANA   

21 - Adelaide de Paula dos Santos Ferreira  9 8820-6952 
21 - Alisson Corrêa Nunes  9 8217-7009 
26 - Eloísa Maria Lopes Rocha  3249-5342 / 9 9912-9808 
26 - Josivaldo Sousa Azevedo  9 9137-8489  
27 - Margarida Lima de Moraes  3223-3980 

FIQUE POR DENTRO  

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. Investimento por casal: R$360,00. 
Prepare-se! Para mais informações, fale com Mauro e Rejane ou no contato 98197-
0060. 

AÇÃO SOCIAL – A Psicóloga Rejane Corrêa, às terças-feiras, está prestando 

atendimento na igreja a partir das 15h. Os irmãos interessados devem procurá-la. 

MINISTÉRIO DE MÚSICA – O Coro Ebenézer está participando do Projeto de 

celebração pelos 25 anos do HCC, junto com os Coros Magnificat (I B Calhau) e 
Laudamus (PIB).  Convidamos a Igreja para estarem conosco no dia 26.11 às 19h 
na Igreja Batista do Calhau. 

ESTÁ ACONTECENDO desde ontem dia 19, na congregação Ebenézer em 

Maracanã, a conferência pelos seus 17 anos. A conferência encerrará hoje à noite, 
acompanhemos em oração 
EXPEDIENTE: 3ª Feira – Min. de Arte – 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 NOVEMBRO: Transformados pelo reino de Cristo, adoremos ao 

Senhor.  
DIVISA: “Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em 

espírito e em verdade; porque o Pai o procura a tais que assim o adorem” (João 4.23) 

 

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                              ♫ Santo Deus (A.P.Valadão)                       Instrumental 
Oração 

TRANSFORMADOS PELO REINO DE CRISTO, 
...ALEGREMOS-NOS EM SUA PRESENÇA 

 
Saudação                                                                  ♫ Vinho e Pão (Kleber Lucas) 
Introito Bíblico                                                                                      Hebreus 4.12 
“Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada 
alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das 

juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamento e intenções do 
coração” 

 

Oração Cantada           361 HCC ”Meu Senhor, Sou Teu” (2ª estrofe F. J. Crosby) 
...EXALTEMOS O SEU NOME 

 
Recitativo Congregacional                                                                   Salmo 35. 28 

“(...) a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor o dia todo”. 
Cânticos Congregacionais  
     ♫ Senhor da Criação (Vineyard) ♫ Te adorar é o Meu Prazer (Nascimento/A. Barros) 

...CREIAMOS EM SEU AMOR 
Leitura Bíblica                                                            Efésios 5:2 I Coríntios 13: 4-7 

“E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si 
mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. O amor é 

sofredor é benigno; o amor não é invejoso; o amor não se trata com 
leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca 
seus interesses, não se irrita, não suspeita mal; não folga com a injustiça, 
mas folga com a verdade; tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta”. 

 
Momento de Oração                    361 HCC “Meu Senhor, Sou Teu” (1ª e 3ª estrofe) 

...DEDIQUEMOS NOSSAS VIDAS 
Vídeo da Campanha de Educação Teológica 
Dedicação de Vidas, Dízimos e Ofertas                                                       Lucas 6:38 

“Deem e será dado a vocês: uma boa medida, calcada, sacudida e 
transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será 

usada para medir vocês”. 
Hino Congregacional                   “Nossa Colheita” (Comunidade Int. da Zona Sul) 
Oração Dedicatória 
Saída das Crianças / Culto Infantil 

...PARA ATENDER A SUA VONTADE 
Mensagem Musical                                       ♫ E se (J.Pillar)          Jonathan Souza                                                                                     
Mensagem Bíblica                                                                                  Pr. Juracy Costa 

Convite à Salvação 
Oração e Bênção 

Poslúdio    363 HCC “Sê Minha Vida o Deus de Poder (Antiga.letra irlandesa) Instrumental 

 

 

CELEBRAÇÃO MATUTINA 

 

Escola Bíblica Dominical                                                              9h 
Fechamento                                                       Classe dos Jovens 
Encerramento                                                                             10h 
Momento de Educação Cristã 
Saudação 
Prelúdio                                                                         Instrumental 
Introito Bíblico   Isaías 6:8                                                  Dirigente 
“Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: Quem enviarei? 
Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui. Envia- me!” 

Oração 
Hino Congregacional                      298 CC “Estou Pronto” (M.Brown)                  
Recitativo Bíblico Congregacional                                   Sl. 63: 3-4 
“O teu amor é melhor do que a vida! Por isso os meus lábios 

te exaltarão. Enquanto eu viver te bendirei, e em teu nome 
levantarei as minhas mãos” 

Cânticos                                                                         Min. Música 
♫ Tudo é Diferente (Hilsong/vs:A.Barros)   

♫ Adoramos o Cordeiro (D.Jemigan/vs:A.P.Valadão) 

Oração de Louvor 
Momento de Gratidão 
Leitura Bíblica Responsiva                I Samuel 3:16; Gênesis 22:11 
Dirigente - “Mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho” 
Congregação -  “Estou aqui, respondeu Samuel” 
Dirigente - “Mas o Anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão! 
Abraão!” 
Congregação “Eis-me aqui, respondeu ele” 
Cântico Congregacional                             ♫ Me Derramar (Vineyard) 
Vídeo da Campanha de Educação Teológica 
Dedicação de Vidas, Dízimos e Ofertas                       Instrumental 
Oração de Dedicação 
Mensagem Bíblica                                     Pr. Anderson Cavalcanti 
“A necessidade de explicação saudável das escrituras” Neemias 8:1-12 

Oração Final e Bênção 
Poslúdio                                                                        Instrumental 
 
 

 

 ESCALA DOMINICAL 
Dirigente: Fran Farias (M) / Jhonata(N) 
Dedicação: S Bezerra / Rosario / Edmilson (M/N) 
Plantão: Adélia/ S Bezerra / Irene(M)  
               André / Josefa / Adélia (N) 
 

 
 

 
 

 

Mídia: Danilo (M/N)  
Regência: Fran (M) Mirailde (N) 
Recepção: Mário / Rita (M)  
                    Mário / Cleiton / Maria R (N) 
 

 


