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FAMÍLIAS IRRESISTÍVEIS SÃO MENSAGEIRAS DA PAZ 

“Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos 

de Deus”.  (Mateus 5.9)         

 A Bíblia conta a história de dois irmãos, gêmeos, que conseguem 
abandonar o sentimento de ódio para experimentar a paz entre eles.  É a história 
dos filhos do patriarca Isaque e Rebeca, sua esposa, Jacó e Esaú. 

 A família enfrenta um problema comum até os dias de hoje. Isaque 
preferia o filho mais velho, Esaú. Rebeca tinha preferência pelo mais novo, Jacó.  

 Rebeca ajuda seu filho preferido a roubar a bênção da primogenitura que 
pertencia a Esaú. Ao saber disso, o texto bíblico diz que Esaú clamou ao pai por 
uma bênção também, mas não foi atendido. Chora alto por três vezes e promete 
matar o irmão, Jacó, assim que o pai, já idoso, falecesse.  

Jacó, com medo do irmão, foge para a casa do seu tio Labão. Os anos 
passam. Os dois irmãos prosperam, formam família e acumulam riquezas.  

Saindo um dia da casa do seu tio Labão, qual a surpresa de Jacó?  Seu 
irmão está vindo ao seu encontro. Seus caminhos iriam se cruzar.  

Em angústia e com muito medo, Jacó se prepara para o encontro inevitável 
com o irmão que um dia prometera matá-lo. Manda mensageiros para falarem 
com Esaú, manda presentes, divide a família em grupos, orienta os empregados 
de como deveria acontecer o encontro com Esaú.  

E mais, passa uma noite sozinho à beira do riacho de Jaboque, onde 
busca a orientação e a misericórdia de Deus, pois tinha consciência do mal que 
havia feito ao irmão mais velho.  

Quando o encontro acontece, diz o texto bíblico que Jacó se humilha, 
inclinando-se sete vezes na presença do irmão. Logo ele, que era o 
“suplantador”, e vencia todos, sem se importar com os meios que usasse.  

Em Gênesis 33.4 lemos: “...Esaú correu-lhe ao encontro e abraçando-o e 
lançou-se sobre o seu pescoço, o beijou e choraram juntos“.  Era a celebração da 
paz entre aqueles irmãos. Ao invés de Esaú lançar-se ao pescoço de Jacó  para 
matá-lo, o abraça, se beijam e choram.  

Relembrei esta história, talvez já conhecida por você, leitor, para trazer à 
sua memória que na família podemos ter problemas de relacionamentos, sim, 
mas quando esta família enfrenta problemas de relacionamento, Deus é 
invocado, ele orienta e prepara o coração de cada um. E no lugar do ódio se 
instala a paz, celebrada com lágrimas de alegria, beijos e abraços.  Deus ainda 
hoje pode operar milagres assim.  

Uma família onde o ódio é abandonado, dando lugar à paz, é irresistível.  
            

Autor: Pr. Alcione Tadeu dos Santos (Ministério OIKOS) 
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AGENDE-SE   

24 – Culto de Oração e Doutrina Dirigente: Família Corrêa 
27 – Chá Musical - “Adoração como estilo de vida” – Ministério de Música 
28 – Momento Diaconal 
     – Dia da Comunicação Batista – 4º domingo do mês 
     – Almoço da família SIB – Minis. de Comunhão e Comunicação e Família 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA  
 

22 – Maria Stela Lima de Moraes ☺ 3223-3980 
23 – Marcos André Brito Nascimento ☺ 98896-4348 
25 – Antônio Carlos Soares da Silva ☺ 98274-1340 
27 – Roneudson Campos Bogéa ☺ 98734-9932 
 

NOTICIÁRIO SIB 
 

MÊS DA FAMÍLIA – Durante todo o mês de maio estaremos usando o material do 

ministério OIKOS com o tema “Famílias Irresistíveis”. A Divisa está em Mateus 5.16: 
"Assim brilhe a luz de vocês, para que veja as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de 
vocês, que estás nos céus". Com o objetivo de mostrar que Deus deseja que tenhamos, 
no mundo, famílias que causem impacto, famílias que sejam irresistíveis, acima de tudo 
aos olhos do Pai. 

ALMOÇO DA FAMÍLIA – Será próximo domingo dia 28. Cada família poderá trazer 

as opções: carne, frango e torta. Neste dia vamos almoçar na Igreja!? Todos estão 
convidados e na ocasião estaremos tirando fotos das famílias. 

CHÁ MUSICAL – Está marcado para o próximo dia 27, às 16h, o chá musical, 

promovido pelo Ministério de Música SIB. Com o Tema: A importância de sermos 
adoradores em nossas casas, nas coisas comuns. Público-alvo: Coristas, Vocalistas e 
Instrumentistas. Mas se você não fizer parte do Ministério de Música e deseja participar, 
também está convidado! 

PROGRAMAÇÃO DA JUVENTUDE – Atenção para as programações dos próximos 

sábados: Dia 27/05 – Intercâmbio com a IB Hebrom. Para mais informações falar com 
Thiago. Dia 03/06 das 8h às 17h: Treinamento de Evangelismo Criativo – Manhã: 
Palestras com Pr. Salomão falando sobre evangelismo e Nedson falando sobre 
chamado – Tarde de oficinas: Louvor, dança, teatro, claw, circo, métodos de 
evangelismo criativo. Custo somente com almoço. Para mais informações falar com 
Danilo Leitão. Neste mesmo dia, às 18h30 teremos culto jovem com a participação da IB 
Getsêmani que trará uma simulação da Igreja Perseguida.  
 

Não fique de fora! Fique atento ao noticiário SIB de cada semana! 
 
 

 

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 – 16h ou 21h, 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 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 3302-9370 

TEMA ANUAL DA CBB de 2017: Anunciando o Reino com o Poder de Deus. 
DIVISA: “Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na Terra como no Céu”. 
(Mateus 6.10) 
 

Educação Cristã: Fran Farias / 98815-8578 
Email: professorafranfarias@gmail.com 
Ministério de Música: Jonathan Souza/ 98865-
1272 / Email: jonathanjhon20@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAÇÃO NOTURNA 
 

FAMÍLIAS IRRESISTÍVEIS VIVEM SEM ANSIEDADE 

• Comunicações                                         Ministério de Comunhão e Comunicação 

• Saudação e Boas Vindas 

• Momento Família 

• Oração  

• Cântico                                                               ♫ Confiarei (Ana e Edson Feitosa) 
• Tema, Divisa Bíblica e Música Tema do Mês da Família 

• Tema: “Famílias Irresistíveis”.  

• Divisa: "Assim brilhe a luz de vocês, para que veja as suas boas obras e glorifiquem ao 
Pai de vocês, que estás nos céus". (Mateus 5.16) 

• Música Tema: Discípulos Teus (Vanessa e Leo Gomes) 
 

PORTANTO DESCANSEMOS NELE... 

• Recitativo Bíblico                                                                                    Salmo 37.6 
“Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele, e ele o fará”. 

• Cântico                                                                        ♫Não tenha sobre Ti”(Milad) 

• Oração  
• Dedicação de Vida e Bens  

330 HCC “Descansando no poder de Deus" (Elisha/ Showather) 

• Oração  

• Vídeo de Sensibilização 
 

...CONFIEMOS QUE, EM TUDO, PORQUE ELE CUIDA DE NÓS 

• Leitura Bíblica Alternada                                                                     1 Reis 17.1-6 

• Dirigente: “Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive 
o SENHOR Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem 
Orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. 

• Congregação: “Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo:” 

• Dirigente: “Retira-te daqui, e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de 
Querite, que está diante do Jordão.” 

• Congregação: “E há de ser que beberás do ribeiro; e eu tenho ordenado aos 
corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor; 
porque foi, e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão.” 

• Dirigente: “E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã; como também pão 
e carne à noite; e bebia do ribeiro.” 

• Momento de Louvor              Primícias do Louvor 

♫ Escudo e Proteção” (S. Alford; A. P. Valadão) ♫ Esperança” (A. Freire e A. Barros) 

• Oração de Louvor e Saída das Crianças 

• Mensagem Musical                “Famílias benditas do Senhor” (Ana Paula Valadão) 

• Mensagem Bíblica                                                              Pr. Anderson Cavalcanti 
“Famílias irresistíveis vivem sem ansiedade” 

• Cântico                                           202 HCC ”Ele é meu e teu Senhor” (Judy Ward) 

• Oração Final e Bênção 

• Poslúdio                                                                                                  Instrumental 
•  

 

 

CELEBRAÇÃO MATUTINA 
 

FAMÍLIAS IRRESISTÍVEIS PERDOAM PORQUE SÃO PERDOADAS 
 

• Saudação e Boas Vindas  

• Momento Família 

• Oração  

• Inspiração Musical                            “Famílias Benditas do Senhor” (Ana Paula Valadão) 

• Tema, Divisa Bíblica e Música Tema do Mês da Família 

• Tema: “Famílias Irresistíveis”.  

• Divisa: "Assim brilhe a luz de vocês, para que veja as suas boas obras e glorifiquem ao 
Pai de vocês, que estás nos céus". (Mateus 5.16) 

• Música Tema: Discípulos Teus (Vanessa e Leo Gomes) 

•  
PORTANTO PERDOEM AS OFENSAS UNS DOS OUTROS... 

• Recitativo Bíblico                                                                    2 Samuel 22.4, Salmo 35.28 
"Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai celestial também lhes 

perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai celestial não lhes perdoará 
as ofensas" 

• Cânticos                                                                                               Primícias do Louvor 
♫ O Elo (Com. Evang. De Maringá) ♫ Bem-Aventurado (D. Zcheck; A. Barros) 

• Oração de Louvor 

• Dedicação de Vida e Bens  
438 HCC “Quero Ser Um Vaso de Bênção" (Smyth / Entzminger) 

• Oração de Dedicação 
 

...E SEJAMOS UM, PARA QUE O MUNDO SAIBA QUE O PAI ENVIOU-NOS JESUS  

• Leitura Bíblica Alternada                                          Mateus 5.23,24; 18.15,18-20 
DIRIGENTE: (Disse Jesus:) Se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e 
ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixa sua oferta ali, diante do 
altar; 
CONGREGAÇÃO: Então, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão; depois volte e 
apresente sua oferta. 
DIRIGENTE: Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. 
Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. 
CONGREGAÇÃO: [...] Digo-lhes a verdade: Tudo o que vocês ligarem na terra terá sido 
ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. 
DIRIGENTE: Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra sobre 
qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos 
céus. 
TODOS: Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. 

• Mensagem Musical              “Juntos” (Paulo César Baruk)                       Jonathan Souza 

• Mensagem Bíblica                                                                                  Bel. Ronald Lopes 
“Famílias irresistíveis perdoam porque são perdoadas”. 

• Cântico                                                                       ♫ Sonda-me, Usa-me (Aline Barros) 

• Oração Final e Bênção 

• Poslúdio                                                                                                            Instrumental 

 
 
 
 

 ESCALA DOMINICAL 
Dirigente: Família Lopes Rocha (M) / Família Moraes (N) 
Dedicação: M: Edmilson / Rosário / Rejane 
                    N: Placidia / Marcelino / Mira  
Plantão: M: Mauro / S.Bezerra 
               N: Frazão / R.Rosa                
 

 

 
 

 

 

Mídia: Alisson Corrêa (M/N)  
Recepção: J. Vitor / Lúcia Câmara / Mª Rosa (M)  
                   Mário / Ângela / Cleiton (N) 

 


