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FAMÍLIAS VENCEDORAS ORAM  

 

O que mais queremos são vitórias. Almejamos e lutamos por vitórias. Ninguém inicia 
um empreendimento na vida pensando ou colocando como alvo a derrota, o fracasso. A 
tônica da vida é a vitória. Vivemos para vencer e vencer sempre. Dentre muitas coisas 
importantes em nossa casa, nossa família, precisamos, para experimentar a verdadeira 
vitória, entender a importância da oração. A importância da oração sai do simples 
conhecimento que temos sobre a oração para uma vida de compromisso com Deus. A 
vitória é certa quando a família se compromete a orar. Oração eficiente e eficaz em nossa 
casa é mais do que um evento de oração, situações pontuais de oração, programa de 
oração, ainda que isso seja importante, útil e cultivável, mas precisamos desenvolver uma 
vida de oração. Oração como comunhão, como estilo de vida. Oração como vida com 

Deus.  
Quando a família ora está lembrando as bênçãos de Deus no passado, não 

esquecendo os feitos do Senhor. As doze pedras deixadas no rio Jordão pelo povo de 
Deus, ao atravessá-lo, ficaram como um memorial para lembrar os feitos do Senhor. A 
oração na família resgata à memória os feitos do Senhor. É na família que celebramos 
nossas maiores e importantes vitórias e é na família que compartilhamos nossas 
frustrações e equívocos. Eis aí, portanto, a importância da oração. Eis o que diz o 
salmista: “Recordarei os feitos do Senhor; sim, me lembrarei das tuas maravilhas da 
antiguidade” (Salmo 77:11).  

A família que ora tem mais condições de reconhecer os planos de Deus. Esses planos 
nem sempre são os mesmos nossos. E a oração, que é comunhão, intimidade com o Pai, 
torna-nos sensíveis à compreensão da vontade do Senhor, que é boa, agradável e 
perfeita. 

Se a família reconhecidamente sempre foi, e hoje mais ainda, alvo perverso de um 
sistema destrutivo, comandado pelo reino das trevas, mais ainda urge que oremos, 
clamemos e cultivemos a vida com Deus, porque ele é o nosso refúgio e de onde vem 
todo poder para lutarmos e vencermos. 

A família nasceu das mãos de Deus e é nas mãos do Senhor que ela deve 
permanecer. E essa permanência é que fará com que experimente grandes coisas e 
assim celebre as tão almejadas vitórias. Tempo de vitória, tempo de conquistas, será 
sempre o tempo de oração em família. 

Nas olimpíadas entre 1900 a 1920 fazia parte o chamado cabo de guerra. Era um 
esporte olímpico que hoje não mais é. O cabo de guerra é caracterizado quando um 
grupo de pessoas fica em cada ponta do cabo e cada grupo exerce força para arrastar o 
outro até que seja ultrapassado um determinado limite pré-estabelecido. A nossa vida é 
como um cabo de guerra. De um lado estão as lutas, problemas, dificuldades, limitações 
e toda força contrária aos princípios basilares da ética e da moralidade familiar. Do outro 
lado do cabo está a nossa família, unida, buscando a vitória. Quem sustenta essa força é 
Deus no poder que vem pela oração. A família precisa estar unida neste ideal de vitória. 
 

(Por: Hudson Galdino da Silva) 
 

Boletim Dominical 20 – 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 

22 – Dia da Comunicação Batista - 4º domingo do mês 

25 – Culto de Oração e Doutrina  Dirigente e Estudo: Rejane Corrêa 

27 e 28 – Viagem missionária a uma Igreja filha – Ministério de Missões e Evangelismo  

28 – Evangelização na Congregação da Vila Vitória às 15h – Sociedade de Homens 

     – Clínica da Família – Ministério da Família 

29 – Momento Diaconal SIB     

     – Almoço da Família SIB – Ministério de Comunhão e Comunicação 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA   

22 – Maria Stela Lima de Moraes  3223-3980 

23 – Marcos André Brito Nascimento  98220-7955 

24 – Phablo Silva Cantanhede  98871-3690 

25 – Antônio Carlos Soares da Silva  98274-1340 

27 – Roneudson Campos Bogéa  3243-8698 / 98734-9932 

FIQUE POR DENTRO  

MÊS DA FAMÍLIA – O Ministério Família trará momentos de edificação e crescimento 

para sua família com o tema: “Famílias que vencem”. Não perca esta oportunidade.  
Venha crescer junto com a família SIB! 

CULTO DE EDUCAÇÃO CRISTÃ – Dia 11 de junho, às 19h, no Templo da SIB, 

com o tema Preparando o presente para transformar o futuro. Divisa: 2Tm 3.16. A 
oradora será a Educadora Samya Soares. 

CLÍNICA DA FAMÍLIA – Dia 28 às 16h, sob o tema: O papel do casal na Vitória das 

famílias. Os preletores serão Francisco e Carmem Martins que são líderes do ministério 

de famílias da Catedral de Louvor Maranata e líderes do Ministério Casados para 
sempre. 

ALMOÇO DA FAMÍLIA SIB – Será dia 29/05. Cada família ficará responsável em 

trazer uma opção de prato, sugestões: carne assada, galinha, galeto, torta. E sob a 
responsabilidade da igreja: arroz e feijão. Teremos também uma sessão de fotos 
das famílias promovido pelo Ministério de Comunhão. Vamos nos confraternizar neste 
dia. Participe! 
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   
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) 
 
 

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 Cantado                                 475 HCC “Ouve-nos, Pastor Divino” 
Oração 

Saudação                ♫ Reunidos aqui  
 

“A FAMÍLIA QUE VENCE” 
Vídeo de Sensibilização   “Famílias Que Vencem” (Ministério OIKOS) 

 

“A FAMÍLIA QUE VENCE É CORAJOSA” 
Leitura Bíblica                  Salmos 118.1-7 
Dirigente: “Deem graças ao Senhor porque ele é bom; o seu amor dura 
para sempre. 
Todos: Que Israel diga: ‘O seu amor dura para sempre!’ 
Pastores: Os sacerdotes digam: ‘O seu amor dura para sempre!’ 
Todos: Os que temem o Senhor digam: ‘O seu amor dura para sempre!’ 
Dirigente: Na minha angústia clamei ao Senhor; e o Senhor me 
respondeu, dando-me ampla liberdade. 
Pais e mães: O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer 
os homens? O Senhor está comigo; ele é o meu ajudador. Verei a derrota 
dos meus inimigos”. 
Cânticos                                                                       Ministério de Música 

♫ Comunhão e Adoração  ♫ Deus da Família  

Tema:  “Famílias que Vencem” 
Divisa: “Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por 
aquele que nos amou” (Romanos 8.37) 
Momento de Oração pelas Famílias da Igreja    

 

“A FAMÍLIA QUE VENCE TEM A SUA CONFIANÇA NO SENHOR” 
Dedicação de Vidas, Dízimos e Ofertas                             I Crônicas 29.12 
“E riquezas e glória veem de diante de ti, e tu dominas sobre tudo e 
na tua mão há força e poder; e na tua mão está o engrandecer e o 

dar força a tudo”. 
Hino Congregacional                     473 HCC “Segundo a vontade de Deus” 
Oração Dedicatória 
Saída das Crianças / Culto Infantil 

 

“A FAMÍLIA QUE VENCE É LUTADORA” 
Mensagem Bíblica                                                  Pr. Anderson Cavalcanti 

“O adversário da família” (Neemias 4.14) 

Cântico                       ♫ Nosso general                       Ministério de Música 

Oração Final e Bênção 
Poslúdio                                                                                    Instrumental 

 
 

 

CELEBRAÇÃO MATUTINA 
Escola Bíblica Dominical                                                                                                  9h  
Encerramento da EBD                                                                                                   10h 
Introito Bíblico                              Efésios 4.4-7;12,13 
“Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da 

vossa vocação; um só SENHOR, uma só fé, um só batismo; um só Deus e Pai de todos, o 

qual é sobre todos, e por todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça 

conforme a medida do dom de Cristo (...) tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para 

a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo; até que todos cheguemos à 

unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, a 

medida da estatura da plenitude de Cristo”. 

Saudação                                                        572 HCC “Somos um pelos laços do amor” 
Momento Educação Cristã 
Sala de Visitas 

EU E MINHA CASA SOMOS VITORIOSOS QUANDO... 

...SERVIMOS A DEUS COM ALEGRIA 

Leitura Bíblica Alternada                                                     1 Crônicas 16.2,3, 7-10, 36,37 
Dirigente: “Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, Davi abençoou 
o povo em nome do Senhor, e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas 
passas a cada homem e a cada mulher israelita. 
Filhos: Foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou a Asafe e seus parentes 
de louvar ao Senhor com salmos de gratidão: Deem graças ao Senhor, clamem pelo 
seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. 
Mães: Cantem para ele, louvem-no; contem todos os seus atos maravilhosos. 
Gloriem-se no seu santo nome; alegrem-se os corações dos que buscam o Senhor. 
Todos: Então todo o povo exclamou: ‘Amém!’ e ‘Louvado seja o Senhor!’ 
Pais: Então Davi deixou Asafe e seus parentes diante da arca da aliança do Senhor 
para ali ministrarem regularmente, de acordo com as prescrições para cada dia. 
Dirigente: Então todo o povo partiu, cada um para a sua casa, e Davi voltou para casa 
para abençoar sua família.” 
Cântico                                     ♫ Te Adoramos                                 Ministério de Música 
Tema:  “Famílias que Vencem” 
Divisa: “Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que 
nos amou.” (Romanos 8.37) 
Música Tema: “Famílias que vencem” 
Momento de intercessão pelas famílias 
Ministério de Comunhão 

...DEDICAMOS NOSSA VIDA A DEUS 

Dedicação de Vidas, Dízimos e Ofertas     1Crônicas 29.11 
“Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo o que existe no 

céu e na terra pertence a ti; tu és o Rei o supremo governador de tudo”. 
Hino Congregacional                                                      423 HCC “Agradeço a ti, Senhor” 
Oração Dedicatória 

...SOMOS O BOM PERFUME DE CRISTO 

Mensagem Bíblica                                                                                Ir.ª Socorro Bezerra                      
“Nossa responsabilidade: passar o bastão” (2 Timóteo 2.2) 

Hino Congregacional          410 CC “Felicidade no Serviço” 
Oração Final e Bênção 
Poslúdio                                                                                                            instrumental 

 
 

 ESCALA DOMINICAL 
Dirigente: Fátima Urbano (M) / Ezequiel Ribeiro (N) 
Dedicação: André, Josefa, Nazaré (M/N)  
Plantão: S. Bezerra, Eva, Lídia (M) / R. Rosa, Lídia, Rosário (N) 
Regência: Rosemary (M) / M.M. Ametista (N) 
Recepção: Diego e Mayara (M) Cleiton e Mario (N) 

 

 

 
 

 
 

 

 SEJA BEM-VINDO À NOSSA 
IGREJA. DESEJAMOS QUE O 

AMOR DE CRISTO INUNDE 
SEU CORAÇÃO DE ALEGRIA.  

VOLTE SEMPRE! 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/8/37
https://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/8/37

