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PLANO COOPERATIVO MAIS QUE UM PLANO FINANCEIRO 
 

O filósofo Francês Edgard Morin, em entrevista publicada em O Estado de São Paulo, ao abordar 
aspectos da realidade do mundo e do progresso científico afirma que:  

‘Nesse mundo hiper-especializado pela ciência, estamos carentes de um senso de responsabilidade de 
solidariedade. “Mais adiante afirma que é preciso voltar a reunir o conhecimento, reencontrar, o senso de 
responsabilidade, o que significará a ressurreição da ética em oposição ao egocentrismo; e até mesmo do civismo. 
Ele argumenta que, como seres humanos; vivemos numa mesma comunidade de destino e que este 
reconhecimento permitirá a existência de uma Terra-Pátria."  

A aplicação deste conceito à realidade batista brasileira é de suma importância, pois a solidariedade 
atrelada responsabilidade restaurará a ética e esta nos permitirá reconhecer: que vivemos na mesma comunidade 
religiosa e fraternal, e isto nos dará instrumentos para construirmos juntos, solidariamente uma família, uma pátria, 
uma igreja, uma denominação. Quando se fala, de Plano Cooperativo, a nível de denominação batista, está se 
falando de algo relacionado com essa comunidade de destino, como povo batista, que tem algo em comum, próprio 
de uma comunidade que busca a realização do seu destino, da sua vocação, da sua missão como coletiva. Daí a 
absoluta necessidade de um senso de responsabilidade traduzido em solidariedade atrelada à ética da 
responsabilidade, capaz de contribuir para que seja cumprida essa vocação que está em nossas entranhas como 
povo salvo por Jesus Cristo.  

O Plano Cooperativo é muito mais que simplesmente um plano financeiro. Ele é o fio do tecido da 
solidariedade responsável, ética, que deve existir na comunidade batista, para possibilitar a construção da obra, da 
missão que nos foi cometida. Ele é a oportunidade de desenvolver um plano de ação cooperativa, de participação, 
de construção em conjunto, comunitária.  

O crente, individualmente, representa muito; uma igreja, isolada, é muito importante; mas o Senhor Jesus 
disse: “Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles” (Mateus 18:20). No 
versículo anterior ele já havia dito: “Se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, 
isso será feito por meu Pai que está no céu”. 

O Plano Cooperativo cria a possibilidade de que a comunidade batista mantenha a individualidade de 
cada um, enriquecida pela solidariedade, que, por sua vez, introduz a independência. Interdependência esta que é 
a responsabilidade que Deus quis ensinar ao egocentrista Caim, quando lhe perguntou: “Onde está Abel, o teu 
irmão” (Gn 4.9). O Plano Cooperativo segue este roteiro: Quando o crente entrega seu dízimo à igreja, ele o faz 
individualmente; quando a igreja entrega seu plano cooperativo, ela o faz também individualmente como igreja, 
porém já expressando a coletividade dos seus membros; quando muitas igrejas entregam seus planos cooperativos 
à convenção estadual, elas estão agindo coletiva e solidariamente; quando as convenções estaduais enviam seus 
planos cooperativos à Convenção Batista Brasileira, elas estão expressando a participação comunitária e solidária 
de crentes, igrejas e convenções. Ao procederem assim, estão dando à CBB condições de repartir o dízimo dos 
dizimistas com toda a obra batista brasileira e mundial, que é contemplada com os percentuais do orçamento do 
Plano Cooperativo recebido.  

Ao distribuir o Plano Cooperativo recebido, a CBB está canalizando a participação solidária que começa 
com o dizimo dos crentes, e alimentando a linha de realização que passa pela igreja local, pelas convenções 
estaduais e chega aos objetivos nacionais e mundiais que o povo batista quer realizar. Se, solidariamente, 
queremos cumprir missão da nossa comunidade, temos que fazê-lo através da participação fiel e regular no Plano 
Cooperativo. Missão essa; expressa pelo Art. 2º, inciso III do Estatuto da CBB: Contribuir, por todos os modos, para 
aperfeiçoar, aprofundar, ampliar a ação das igrejas visando à edificação dos crentes e expansão do Reino de Deus 
no mundo. 

O Plano Cooperativo amplia, portanto, o sentido do dízimo do crente e sua participação na obra do 
Senhor,  visto que, ao dizimar, e a sua Igreja entregar o Plano Cooperativo, ele está cooperando Com sua igreja, 
onde ficam 90% do seu dízimo, com a associação de igrejas, a convenção estadual e a Convenção Batista 
Brasileira, e, através dela, com as entidades nacionais na área de missões, de educação religiosa, de educação 
teológica, de comunicação, de beneficência, da coordenação  exercida pela CBB e, ainda, com a União latino-
Americana (UBLA) e com a Aliança Batista Mundial.   

Ação da fidelidade do crente, acompanhada pela fidelidade das igrejas e dos campos estaduais, 
estabelecerá o senso da responsabilidade, da solidariedade e da ética; que possibilitará a construção dos objetivos 
da comunidade batista, desde a igreja alcançando toda a denominação. Por isso é que o Plano Cooperativo é mais 
que um plano financeiro. Ele é um plano de ação cooperativa, é uma lição objetiva de soma de vontades, de 
inteligências e de corações.  

 

Editorial escrito pelo Pr. Sócrates Oliveira de Souza - Executivo CBB 
 

Boletim Dominical 42 – 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 

23 – Dia do Plano Cooperativo – 4º domingo do mês 
26 – Culto de Gratidão – Ir.ª Genilce 
29 – Evangelização na Congregação do Maracanã às 15h – Sociedade de Homens 
     – HAGGAI na SIB 
30 – Momento Diaconal SIB / Culto da Reforma Protestante (Manhã) 
     – Culto Missionário (Noite) / Diáconos cuidando das Crianças SIB – Corpo Diaconal 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA   

23 – Cleydison da Conceição Silva  98828-5851 
24 – José Armando Linhares Santos   
27 – Mirella Viegas do Nascimento  99605-2250 
29 – Dezidério da Silva Costa  98828-6410 
     – Leonildes Alves Conceição Paradela  3225-2710 / 98706-6659 
30 – José Raimundo Rosa  3232-9982 / 98786-2834 

FIQUE POR DENTRO  

HAGGAI NA SIB – Está chegando o Haggai módulo 4 - Capacitação na área de Liderança, Vida 

Cristã e Evangelismo. Dia 29, próximo sábado. A inscrição pode ser feita na secretaria da igreja no 
valor de R$50,00. Você que tem interesse e não fez os módulos anteriores pode se inscrever no 
módulo 4. Vagas limitadas. 

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. 

REUNIÃO MINISTERIAL – Será dia 02/11, das 8h30 às 12h30. Todos os líderes de ministérios 

e organizações estão convocados a participar. 

REUNIÃO DO CONSELHO GERAL CBB – Nos dias 25 a 27 deste mês o Pr. Anderson estará 

em reunião do Conselho Geral da CBB no Rio de Janeiro. 

CULTO DE GRATIDÃO – Na próxima quarta, 26/10, será realizado culto conduzido pela ir.ª 

Genilce que estará agradecendo a Deus pela bênção da aquisição de sua casa própria. Todos os 
irmãos estão convidados a participar e se alegrar com ela. 

PALESTRA NA MCA – Dia 30, próximo domingo, na MCA teremos uma palestra sobre a 

prevenção do câncer de mama. Todas as mulheres estão convidadas a participar. Traga uma 
visitante e venha de rosa ou branco. 

ACAMPAMENTO DA TERCEIRA IDADE – Nos dias 18 e 19 de novembro será o 

Acampamento da Terceira Idade. O valor da inscrição é de R$30,00.  
 

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 OUTUBRO: Transformados pelo reino de Cristo, ensinemos o 

caminho.  
DIVISA: Jesus, porém, disse: Deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, 
porque de tais é o reino dos céus. (Mateus 19.14) 
 

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             "O Senhor sempre está" (André Valadão)                     Quinteto 
Oração 
Saudação                                                    ♫ Louve a ti (T. Sanchez/Vineyard) 

Introito Bíblico                                                                           1 João 5.1-3 
“Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus; e 
todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é 

nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando 
amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é 
o amor de Deus: que guardemos os seus mandamentos; e os seus 

mandamentos não são pesados”. 
Hino Congregacional            32 HCC Ao Deus de amor (Salomão Ginsburg) 
Leitura Bíblica Congregacional                                               1 João 4.9,10 

“Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco: que Deus 
enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. 

Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em 
que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos 

nossos pecados”. 
Hino congregacional  

112 HCC Vem, Jesus, Habitar comigo! (Emily E. Steel Elliot) 

Oração de Louvor 
Cântico Congregacional                                               Ministério de Música 

♫ Quebrantado (J. Riddle/Vineyard) ♫ Ser reconhecido (Renascer Praise) 
Leitura Bíblica Alternada                                                      João 1.1-3,9,13 
Dirigente: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o 
Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. 
Congregação: Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do 
que foi feito se fez. 
Todos: Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem 
ao mundo. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, 
nem da vontade do homem, mas de Deus. 
Momento de Oração                      ♫ Rendido estou (S. Knock; vs. A. Barros) 

Dedicação de Vidas, Dízimos e Ofertas 
Hino Congregacional      

244 HCC Oh, trazei à casa do tesouro (Lidia Shivers Leech) 
Oração Dedicatória 
Saída das Crianças / Culto infantil 
Mensagem Bíblica                                                           Bel. Ronald Lopes 
Convite à Salvação 
Oração Final e Bênção 
Poslúdio             ♫ Ser reconhecido (Renascer Praise)                Instrumental 
 

 
 

 

CELEBRAÇÃO MATUTINA 
Escola Bíblica Dominical                                                                                    9h  

Encerramento                                                                                                  10h                                                     

Fechamento                                                                              Classe de Adultos 

Prelúdio                                                                                              Instrumental 

Saudação                                                         ♫ Juntos (Vencedores por Cristo) 

Educação Cristã em Ação 

Leitura Bíblica                                                                                   Isaías 55.1-3 

“Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes 

dinheiro, vinde, comprai, e comei; sim, vinde, comprai, sem dinheiro e 

sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é 

pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? 

Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com 

a gordura. Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim; ouvi, e a vossa alma 

viverá; porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes 

beneficências de Davi”. 

Hinos Congregacionais 

226 HCC Este é o dia do Senhor (Jonh Newton)  

9 HCC Louvamos-te ó Deus (W. P. Mackay) 

Momento de Gratidão 

“Muitas são Senhor meu Deus as maravilhas que tens operado para 

conosco(...). Salmo 40.5 

Cântico Congregacional                                             ♫ Graças Dou (PIB Curitiba) 

Dedicação de Vidas, Dízimos e Ofertas 

“Não escondi a tua justiça no meu coração; apregoei a tua fidelidade e a 

tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a 

tua verdade”. (Salmo 40.10) 

Cântico Congregacional              ♫ Tudo vem de ti (A. P. Valadão/Diante do Trono) 

Oração Dedicatória 

Mensagem Musical                                                                 Jonathan e Débora 

“Ele vem pra te salvar” (Adhemar de Campos) 

Mensagem Bíblica                                                           Pr. Anderson Cavalcanti 

“A cooperação entre igrejas”. (2 Coríntios 8.1-7) 

Convite à Salvação 

Oração Final e Bênção 

Poslúdio                                                                                             Instrumental 

 

 
 ESCALA DOMINICAL 

Dirigente: S.Bezerra (M) / Ametista Raposo (N) 
Dedicação: S.Bezerra / Adélia / Rosário (M/N) 
Plantão: Placidia / F.Frazão / Edmilson (M)  
               R.Rosa / Lídia / Irene (N) 
 

 
 

 
 

 

Regência: Rosemary (M) MM Ametista Raposo 
(N) 
Mídia: Regyanne Farias (M/N)  
Recepção: Diego e Mayara (M)  
                    Cleiton e R.Rosa (N) 

 


