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VIVER O REINO DE DEUS 
 

O texto de Mateus 6.33 é claro no que diz respeito ao Reino de Deus em nossas vidas, 
frisando que essa deve ser a nossa busca principal. Contudo, quando aceitamos Jesus, 
trazemos conosco todos os conceitos absorvidos no mundo, e o mundo é competitivo, 
recheado de valores errados, prioridades invertidas... 

Quão difícil é entender a necessidade de cumprir Mateus 6:33! Não são poucos os que 
sofrem nessa tentativa e não conseguem ter êxito no desafio que receberam do Pai, porque 
necessitam reorganizar a alma no que é concernente a sentimentos, emoções, 
características de trabalhar primeiro pelos interesses pessoais. Mas, no Reino de Deus, é 
dando que se recebe, e quanto mais damos o nosso tempo ao Senhor, buscando-O em 
primeiro lugar, mais recebemos d’Ele e mais conquistamos. 

A forma de viver o Reino de Deus é cumprindo os princípios do Senhor, que são 
eternos. Esses princípios não mudam por causa dos conceitos errados que adquirimos, 
também não mudam só porque achamos melhor correr atrás de promoções, de glórias 
humanas. Deus não sustenta nossas enfermidades nem compactua com nossa maneira 
errada de viver. 

Para viver o Reino de Deus, devemos decidir por assumir a posição que Deus tem 
para nós com a motivação correta, tendo uma visão inegociável, abrindo mão de todo 
espírito de competição e de inversão de valores. 

Para o Reino de Deus vir em primeiro lugar, de forma a conseguirmos vivê-lo, é preciso 
morrer para deixar Deus viver em nossas vidas. E para viver este Reino, é preciso: Proceder 
corretamente no Reino, isso, representa ter um caráter irrepreensível, ou seja, deixar que 
Cristo forje o caráter d’Ele em nós. Proceder corretamente entendendo a nova aliança, nesta 
aliança, não cabe desistência, mesmo quando tudo parece difícil e perdido.  

Quando temos uma aliança, temos a convicção de que vamos caminhar juntos até́ a 
morte, porque uma aliança é indissolúvel. Nossa aliança com Deus é para vivermos com 
Ele eternamente, priorizando o Reino em nossas vidas.  

Quando vivemos a maturidade cristã, vencemos a provação, porque compreendemos 
que só existe provação para quem é nascido de novo, e o objetivo de sermos provados é 
vencermos e sermos aprovados pelo Senhor. Está escrito, em Tiago 1:12, que o homem 
que passa por provação é bem-aventurado, porque quando for aprovado, receberá a coroa 
da vida. Na caminhada cristã a atuação do Espírito de Deus sobre nós é regida pela 
sabedoria do próprio Deus, unida à maturidade que já alcançamos, com as experiências 
adquiridas no Reino e com as lições aprendidas, como prova de um coração rendido diante 
d’Ele. Deus tem para nós uma vida de excelência, mas, para vivê-la, precisamos priorizar o 
Seu Reino, cumprir o nosso chamado, viver para Ele e obedecer aos Seus princípios. Se 
Mateus 6:33 diz que devemos buscar o Reino de Deus em primeiro lugar, então essa 
verdade deve ser aplicada em nossas vidas, independente de tempos, épocas e estações, 
portanto, vivamos o Reino de Deus. 

 

Transcrito (mir12) e adaptado (Ronald Lopes). 
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AGENDE-SE   

22 a 27 – INTEGRALIZAÇÃO FATEBE (São Luís/MA - STBSL) 

24 – Culto de Oração e Doutrina  Dirigente: Amanda Estudo: Bel. Mauro 

28 – Momento Diaconal (Manhã) 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA  

22 – Genilce Vieira dos Santos Moraes ☺ 98811-6663 

     – Lúcia de Fátima Câmara ☺ 3253-1370 / 3249-4463 

26 – Edmilson Sousa Costa ☺ 98612-0304 / 3221-1626 

27 – João Ribeiro Serra ☺ 99160-1673 

 

NOTICIÁRIO SIB 

TREINAMENTO SOBRE EVANGELISMO E MISSÕES – No dia 

03/02 acontecerá um treinamento sobre evangelismo e missões, das 9h 

às 12h. Com os temas: Evangelismo: Ide e fazei discípulos; Evangelismo 

Criativo; Missões e suas variações e Missões da Igreja Local. Para mais 

informações falar com o Ir.º Ezequiel. 

PR. ANDERSON – Está de férias e retornará dia 31/01.  

 
 
 

EXPEDIENTE: 3ª Feira – Min. de Arte – 19h / 4ª Feira – Culto de Oração e Doutrina – 
19h / 6ª Feira – Ensaio do Coral – 19h / Sábado – Culto de Oração – 6h30, Min. Música 
– 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 

 
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 3302-9370 

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 NOTURNA  

Processional                    Instrumental 
Avisos e Comunicações 
Saudação e Boas Vindas                    

 

TEMPO DE CONFISSÃO 
Prelúdio Instrumental         Momento de oração silenciosa 
Oração Cantada                          ♫ Santo Espírito (B. Torwalt/L. Souguellis) 

 

TEMPO DE ADORAÇÃO 
Oração de Exaltação 
Canto Congregacional                                     ♫ Cantai (R. Kenoly) 
Recitativo Bíblico Congregacional                        Hb 3.2, 17-19 

“Senhor, ouvi falar da tua fama; temo diante dos teu atos, 
Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, 
faze-as conhecidas em nosso tempo; mesmo não florescendo 
a figueira, não havendo uvas nas videiras; mesmo falhando a 
safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas 
lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, 

ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da 
minha salvação. O Senhor Soberano é a minha força; Ele faz 
os meus pés como os da corça, Ele me faz andar em lugares 

altos”. 
Cânticos Congregacionais              Primícias do Louvor 

♫ Lugares Altos (A. P. Valadão) 

♫ Um Deus de Amor (Nani Azevedo) 
Momento de Oração 

 

TEMPO DE CONSAGRAÇÃO 
Dedicação de Vidas e Bens             

496 HCC “Barnabé, Homem de Deus” (G. K. Neto/J. Rehder) 

Oração Dedicatória e Saída das Crianças  
 

TEMPO DE EDIFICAÇÃO  
Inspiração Musical                                               Primícias do Louvor 

♫ Nenhuma Condenação Há (A. Filho)      
Mensagem Bíblica                                                Bel. Mauro Corrêa             
Convite à Salvação            392 CC “Extraviado” (C. Butler) 
Oração Final 

Poslúdio                    Instrumental 

Recessional          Instrumental 
 

 
 

CELEBRAÇÃO MATUTINA  

Processional                           Instrumental 

Avisos e Comunicações 

Saudação e Boas Vindas                    

TEMPO DE CONFISSÃO 

Prelúdio Instrumental               Momento de Oração Silenciosa 

Oração Cantada     116 CC “Desejo da Alma” (Fanny Crosby; W. Doane) 

TEMPO DE ADORAÇÃO 

Recitativo Bíblico Congregacional        Ne 9.6; Sl 145.10 e 11 

“Tu, só Tu, és Senhor; Tu fizeste o céu e o céu dos céus, 
juntamente com todo o seu exército, a terra (...) os mares e 
tudo quanto neles há. Quão grandes são, ó Senhor, as tuas 
obras! Quão profundos são os teus pensamentos! Todas as 

tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te 
bendirão. Falarão da glória do teu reino, e relatarão o teu 

poder”. 
Cânticos Congregacionais             Primícias do Louvor 

♫ Não Há Deus Maior (Com. Nilópolis) 

♫ Quão Formoso és (Koinonya do Louvor) 

♫ Deus, somente Deus (VPC) 

Oração de Louvor 

TEMPO DE ENTREGA 

Momento de Oração em Unidade 

Dedicação de Vidas e Bens      

182 HCC “Dia a Dia” (K. Sandell-Berg/O. Ahnfelt) 

Oração Dedicatória  

TEMPO DE EDIFICAÇÃO 

Mensagem Bíblica                Bel. Ronald Lopes 

Canto Ocasional     Primícias do Louvor 

Oração Final 

Poslúdio                           Instrumental 

 
 
 
 

 

 

ESCALA DOMINICAL 
Dirigente: Cláudia (M) / Silvia (N) 
Dedicação: M: Mirailde / Placidia / Mauro   
                     N: Edmilson / Marcelino / Joelma 
 Plantão: M: Adélia / S.Dias / André  N: Josefa / R.Rosa / Lidia 

 

Mídia: Deborah M. (M/N) 
Recepção: M: Mário / Lúcia / Cleiton (M)  
                   N: Mário / Ângela / Diego (N) 

 


