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RETORNANDO AO PRIMEIRO AMOR 

“Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de 

onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras;” (Ap 2.4,5a) 
 

A ideia do retorno sempre é algo presente na vida de todos nós. Muito embora a 
necessidade de admitir a condição vivida pela igreja de Éfeso que diz: (coloca em itálico os 
versículos) “Tenho, porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de 
onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras” (Ap 2.4,5a), devesse ser algo digno 
da mais profunda reflexão no dia a dia de qualquer verdadeiro cristão, nós nem sempre nos 
ocupamos com tais análises. Seria mera pretensão a confortável posição de indiferença a esta 
proposta. 

Indagações muito simples são suficientes para orientar nossa reflexão sobre estas 
questões: O nosso amor a Deus já alcançou toda a intensidade possível? Posso, como Paulo 
(sincera e honestamente), afirmar: “Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro”? (Fp 1.21); Já 
vivenciei experiências como as descritas pelos santos homens e mulheres de Deus nas 
Sagradas Escrituras ou na História da igreja através dos séculos? Compreendemos o 
propósito de Deus para as nossas vidas e efetivamente estamos engajados na realização da 
sua vontade? 

A ideia de retorno se torna mais concreta quando o lugar a retornar é algo real, possível e 
já visitado. No evangelho, segundo escreveu Mateus, Jesus nos ensinou a orar: “Pai nosso, 
que estás nos céus, santificado seja o teu nome; Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, 
assim na terra como no céu” (Mt 6.9,10). Jesus nos ensinou a orar demonstrando a 
importância de buscarmos a presença de Deus (Mt 26.36; Lc 5.16;6.12;11.1), de sermos 
dependentes de Sua presença, de termos a meta diária de viver em Sua presença tendo o seu 
reino realizado em nossos corações. A dependência deste amor deve ser o combustível para 
acender a nossa necessidade constante da presença de Deus. 

O desejo de retornar à presença de Deus deve ser algo vital para todo cristão. Retornar a 
sentir o frescor e dulçor da presença de Deus é como o salmista afirma: “A terra abalava-se, e 
os céus destilavam perante a face de Deus; até o próprio Sinai foi comovido na presença de 
Deus, do Deus de Israel” (Sl 68.8), ou como Paulo diz: “Por causa disto me ponho de joelhos 
perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo”, (Ef 3.14). 

Estar na presença de Deus deve ser o objetivo diário de todos nós. Estar e querer 
permanecer. Deleitarmo-nos no fato de sermos filhos, e através desta adoção divina, 
experimentar toda a deliciosa sensação de sermos membros da família de Deus (Ef 2.19). 
Somente a vivência de tais realidades é capaz de reorientar nossos passos quando os nossos 
pés vacilantes se desviarem da rota que Deus deixou para que traçássemos. 

Que a abundante graça de nosso Senhor nos fortaleça a cada instante nesta jornada, 
dando-nos não só o direcionamento, mas a tenacidade e disposição necessárias para retornar 
ao primeiro amor. Retornar à casa do Pai, à sua incomparável presença de forma obstinada e 
agir com a mesma determinação descrita por John Bunyan em “O Peregrino”: “(...) a uma coisa 
estou resolvido, isto é, a correr enquanto possa; e quando já não possa correr, caminharei 
devagar; e quando isto me seja impossível me arrastarei, pois enquanto ao essencial, graças 
Àquele que me ama, estou decidido”. E desta forma não permitir que o distanciamento da 
presença de Deus se torne uma realidade aceitável em nossas vidas. 

Bel. Mauro Corrêa 

1º Vice-Moderador da SIB 

Boletim Dominical 33 – SIB Rumo aos 60 anos  

     SEGUNDA IGREJA BATISTA DE SÃO LUIS 
Rua da Vitória, nº 66 – João Paulo CEP 65040 – 120     3223-4760       

Organizada em 1º de maio de 1957 

Email: segundaigrejabatista_1957@hotmail.com 

Pr. Titular: Anderson Carlos Guimarães Cavalcanti 

Pr. Eméritos: Nelson Silva Amaral (in memoriam) 
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AGENDE-SE 
21 – Dia do Jovem Batista – 3º domingo do mês 
24 – Culto de Oração e Doutrina   Dirigente: Alice Corrêa    Estudo: Regyanne Farias 
25 – Dia Nacional do Embaixador do Rei – 68º Aniversário (1948-2016) 
26 – Discipulado de Casais – Ministério da Família  
27 – Diáconos cuidando dos Jovens e Adolescentes SIB / Encontro – Corpo Diaconal  
28 – Momento Diaconal SIB - Corpo Diaconal 
     – Culto Missionário – Ministério de Missões e Evangelismo 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA   
25 – Carlos Farias Júnior  99217-7361 
27 – Ilderlande da Silva Lopes Nunes  98806-0157 
     – Maria da Conceição Ferreira de Castro Moraes  98843-8967 

FIQUE POR DENTRO  

MINISTÉRIO DE MÚSICA – Se você tem interesse em aprender violão, flauta e teclado, 

contate os Ministros Ametista e Jonathan ou ligue 98174-2317 / 98865-1272. As aulas já 
começaram. 

ACAMPAMENTO DOS EMBAIXADORES DO REI – Foi adiado para os dias 26 a 28 

deste mês. Será no sítio da Igreja (Vila Esperança).  

MÊS DA JUVENTUDE – Durante o mês de agosto os jovens estarão à frente das 

programações da Igreja, sob o tema “Estamos em obras: de volta ao primeiro amor” e divisa 
em Apocalipse 2.4,5a.  

ACAMPAMENTO DA JUVENTUDE – Você já pode ir se preparando para o 

Acampamento da Juventude que será de 6 a 8 de setembro. A inscrição será feita pelo site 
da igreja: www.sibsaoluis.com.br ou na secretaria da igreja. O valor será de R$60,00. Tema: 
“Discipulado, o caminho para firmar o caráter cristão” e divisa em 2 Tm 2.2. Local: Chácara 
Joquemi (a mesma da Convivência). Não perca tempo, faça já sua inscrição! 

LICENÇA-PATERNIDADE E FÉRIAS – Pastor Anderson usufruirá da licença-

paternidade por 20 dias e em seguida fará o uso de suas férias, retornando às atividades dia 
28 de setembro, conforme comunicado à igreja em sessão ordinária do dia 18 de maio deste 
ano. Neste período o Vice-Presidente Mauro Corrêa responderá pela igreja. 

FALECIMENTO – Faleceu a irmã da Ir.ª Socorro Bezerra na terça-feira dia 16. Foi velada 

na igreja em que se congregava na PIB Paço do Lumiar. Pêsames à família enlutada. 

DISCIPULADO DE CASAIS – Será na próxima sexta dia 26, às 19h30, sob o tema 

“Tempo para amar”. Para mais informações falar com Rejane e Mauro Corrêa. 
 
EXPEDIENTE: 3ª Feira – Min. de Artes – 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 Agosto: “Estamos em obras: de volta ao primeiro amor”. 
Divisa: Apocalipse 2.4,5a 

M. M. Ametista Raposo: 3ª a 6ª – das 
9h às 13h      98174-2317 / 9983-1187 
Email: ametistaraposo@gmail.com 

 

http://www.sibsaoluis.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAÇÃO NOTURNA 

Ministério de Comunicação 

Prelúdio Cantado     “Que se abram os céus”  (K. Jobe/Vs. A. P. Valadão; N. Soares) 

Oração 
Introito Bíblico Congregacional                                  Sl 24. 8 e 9 (NVI) 

 “Abram-se, ó portais; abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da 
glória entre. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos; ele 

é o Rei da glória!”. 
Saudação e Boas Vindas                        “Toma o teu lugar” (A. P. Valadão) 

 
A TI, A GLÓRIA E O LOUVOR PARA TODO SEMPRE 

Inspiração Musical              Coro Jovem 
Leitura Bíblica Alternada               Sl 24. 1, 3, 4a e 5 (NVI) 
Dirigente: Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os 
que nele vivem; 
Congregação: Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá 
entrar no seu santo lugar?. 
Todos: Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro [...] Ele 
receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. 
Cântico Congregacional              Vocal Juventude 

♫ Quero Subir (A. P. Valadão) ♫ Se não for pra te Adorar (Fernandinho) 

Momento de Oração                                       “Todas as Coisas” (Fernandinho) 
 

E A NÓS, SÓ NOS CABE, TUDO A TI DEDICAR 
Dedicação de Vidas e Bens        

“80 HCC – Bendito seja sempre o Cordeiro” (G. K. Neto; J. Camargo) 

Oração Dedicatória 
Saída das Crianças 
Recitativo do Tema, divisa e cântico do Hino Oficial – Mês da Juventude 
Tema: “Estamos em Obras: de volta ao primeiro Amor” 
Divisa: “Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro Amor. 
Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras 
obras [...]”. (Ap 2. 4, 5a - ARC) 
Hino Oficial: “Primeiro Amor” (A. Rocha) 

 
COMO PODE O JOVEM MANTER PURA A SUA CONDUTA? 

VIVENDO DE ACORDO COM A TUA PALAVRA. (Sl 119.9) 
Mensagem Bíblica                                       Sem. Nando Camões            
Convite à Salvação 
Oração Final e Benção 
Poslúdio                                                                            Instrumental 
 
  

  

 

CELEBRAÇÃO MATUTINA 
Escola Bíblica Dominical                                                                             9h  
Encerramento                                                           381 CC “Amor Fraternal” 
Prelúdio                                                                                        Instrumental 
Oração 
Introito Bíblico Congregacional                         Sl 455.1-3 (NVI) 

“Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei; bendirei o teu nome para todo o 
sempre! Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o 

sempre! Grande é o Senhor e digno de ser louvado; sua grandeza não 
tem limites”. 

Saudação e Boas Vindas                         “Louve a Ti” (T. Sanchez; Vineyard) 

Momento Jovem 
AO NOSSO REI SEJA PRA SEMPRE TODO O LOUVOR 

Hino Congregacional         “385 CC – Louvor” (M. A. de Souza; C. Hutchison) 
Leitura Bíblica Alternada                                      Sl 144.1,2a,9,10 (NVI) 
Dirigente: Bendito seja o Senhor, a minha Rocha, que treina as minhas 
mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha; 
Congregação: Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de 
proteção e o meu libertador; é o meu escudo, aquele em quem me refugio. 
Todos: Cantarei uma nova canção a ti, ó Deus; tocarei para ti a lira de dez 
cordas, para aquele que dá vitória aos reis, que livra o seu servo Davi da 
espada mortal. 
Cânticos Congregacionais                                               Vocal Juventude 

♫ Nosso General (A. de Campos) ♫ Eu me Alegro em Ti (Hillsong) 

Oração de Louvor 
LEVA-NOS AO LUGAR DE TE AMAR, SENHOR 

Momento Poético                                                                            Ir.ª Priscila 
Recitativo do Tema, divisa e cântico do Hino Oficial – Mês da Juventude 
Tema: “Estamos em Obras: de volta ao primeiro Amor” 
Divisa: “Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro Amor. Lembra-te, 
pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras [...]”. 
(Ap 2. 4, 5a - ARC) 
Hino Oficial: “Primeiro Amor” (A. Rocha) 

NOSSAS VIDAS,  DONS E TALENTOS CONSAGRAMOS A TI 
Dedicação de Vidas e Bens                                     “Teu Reino” (V. Zulato) 
Oração Dedicatória 

QUE A TUA PALAVRA SEJA O CENTRO DO NOSSO VIVER 
Mensagem Musical        Pra quem Nada tem (A. Beatriz)       Débora Raposo 
Reflexão Bíblica                        Ir.º Thiago Neves 
Oração Final 
Poslúdio               Instrumental 
 
 
 

 ESCALA DOMINICAL 
Dirigente: Pollyana (M) / Carlos Farias (N) 
Dedicação: Mirailde / Oswaldo / Roziele (M/N) 
Plantão: R.Rosa, Lídia, F.Frazão (M)  
               Edmilson, Rosário, Irene (N) 
 

 
 

 
 

 

Regência: Ministério de Música (M/N) 
Mídia: Alisson (M/N)  
Recepção: Deujanira / Diego (M)  
                    Mário, Cleiton (N) 

 


