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TRANSFORMADOS PELO PODER DO REINO DE CRISTO, 

MOSTRAMOS NOSSAS OBRAS 
“Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos 

pobres a metade dos meus bens; e, se nalguma coisa tenho defraudado alguém, 

restituo quatro vezes mais. Então, Jesus lhe disse: Hoje, houve salvação nesta 

casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio 

buscar e salvar o perdido”.  (Lucas 19.8-10) 
O relato da experiência transformadora de Zaqueu com Jesus Cristo 

mostra bem a proposta da temática do mês em ações práticas, onde uma vida 
alcançada pela graça de Deus, e agora com a presença do Espírito Santo, 
reavalia sua postura e ações, voltadas agora para reconciliação, pacificação e 
testemunho do poder de Deus. 

Como um publicano, cobrador de impostos desonesto, o impacto para 
a sociedade da conversão de Zaqueu só se daria por demonstração genuína de 
prática de boas obras, revelando assim a obra transformadora de Deus em sua 
vida. A graça de Deus era algo real em sua vida. Ele agora era colocado na 
condição de “filho de Abraão”, pois havia sido buscado, encontrado e salvo por 
Cristo. 

O convite de Jesus para estar com ele em sua casa tinha um propósito 
bem claro: trazer nova direção para aquela vida e família. Seria uma mudança 
de rumo brusca e visível a todos. Da mesma maneira, a obra de Cristo em 
nossas vidas deve ser real para todos que estão a nossa volta. A vivência do 
Evangelho e seus valores éticos de natureza cristã deve ser meio de 
transformação social. 

“Se pudermos aceitar este conceito mais amplo de missão como 
serviço cristão no mundo, abrangendo tanto o evangelismo como a ação 
social – um conceito que nos é apresentado pelo modelo de missão do 
nosso salvador no mundo – então, os cristãos poderiam, sob a direção de 
Deus, fazer um impacto muito maior na sociedade; um impacto 
proporcional à nossa força numérica e às demandas radicais da comissão 
de Cristo” (A missão cristã no mundo moderno). 

Seja Jesus Cristo a luz em nossas vidas para um cristianismo prático 
de boas obras com o intuito de levar muitas e muitas vidas a glorificar a Deus. 
Em tudo seja o Senhor glorificado e seu Reino consolidado pela propagação do 
seu AMOR ao mundo. Vivamos a metanoia de Cristo em nós. 

 

No amor de Cristo, 

Pr. Anderson Cavalcanti 
 

Boletim Dominical 29 – 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 
24 – Momento Diaconal SIB – Corpo Diaconal (Manhã) 
     – Comemorações do dia da vovó e do vovô – Ministério Atalaias de Cristo (Manhã)        
27 – Culto de Gratidão – 2 anos de Ministério Pastoral – Ministério de Comunhão e Comunicação 
29,30 e 31 – Encontro da 3ª idade e 17º aniversário ATALAIAS DE CRISTO  
30 – Oficina de Confeitaria na SIB – Corpo Diaconal 
    – Evangelização na Congregação Maracanã às 15h – Sociedade de Homens 
       ANIVERSARIANTES DA SEMANA   
27 – Daniel Lopes da Rocha  3249-5342 / 98833-3222 
29 – Esaú Frazão Santos  98752-2254 
FIQUE POR DENTRO  

MISSÕES ESTADUAIS – Já começou a Campanha de Missões Estaduais. Os alvos por classe 

de EBD são: Maturidade: R$500,00; Adultos R$500,00; Casais R$500,00; Jovens e Adolescentes 
R$500,00; Crianças e Crescimento 1 e 2 R$500,00; Igreja R$500,00. Dia 31/07, pela manhã será o 
culto de Encerramento da Campanha. Contribua. 

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. 

CHÁ DE FRALDAS – Hoje, às 16h acontecerá o chá de fraldas da irmã Alene na MCA. Todos 

estão convidados a participar. Fraldas P e M. 

AÇÃO EVANGELÍSTICA NO MARACANÃ – Dia 30, ocorrerá uma Ação Evangelística na 

Congregação do Maracanã. Teremos transporte para o deslocamento até lá. O valor será de R$ 
8,00 Os irmãos interessados devem confirmar seu nome com o irmão Jonathan. O horário de 
saída será às 14h30 

OFICINA DE CONFEITARIA – Dia 30 deste mês, a partir da 15h, o Corpo Diaconal realizará 

uma oficina de bolo para a igreja e comunidade, ministrada pela irmã Mirailde. As inscrições 
poderão ser feitas na secretaria da igreja. 

ACAMPAMENTO DOS EMBAIXADORES DO REI – Nos dias 05 a 07 de agosto, no sítio da 

Igreja (Vila Esperança). As inscrições poderão ser feitas com o conselheiro Élson ou com o Diretor 
dos E.R. Ezequiel no valor de R$15,00. Serão dias de muitas atividades, estudos e competições 
em equipe.  

MÊS DA JUVENTUDE – Está se aproximando o mês da Juventude que terá como tema: De 

volta ao primeiro amor e divisa em Apocalipse 2.4,5a. Envolva-se e participe! 

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

Juventude que será de 6 a 8 de setembro. Valor R$60,00. Local: Chácara Joquemi (a mesma da 
Convivência).  

CULTO DE GRATIDÃO – Será dia 27, às 19h, em comemoração aos 2 anos do ministério 

pastoral do Pr. Anderson Cavalcanti na SIB. 

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) 

Tema do Mês de Julho: Transformados pelo reino de Cristo, mostramos nossas 
obras. Divisa: Mateus 5.16 
Divisa:  

 

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                    ♫ Exaltado em Santidade (A. P. Valadão) 

Oração 

Saudação                                                   ♫ Há uma unção (K. Lucas) 

Introito Bíblico                                                                   Salmo 89.1 
“Os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua 

fidelidade na assembleia dos santos”. 
Hino Congregacional 23 HCC “Não a nós, Senhor” (G. Neto; N. Bolmicar) 
Leitura Bíblica Alternada                         Salmo 115.1-3,12,13,16-18 
Dirigente – Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, 
por amor da tua benignidade e da tua verdade. 
Congregação – Porque perguntariam as nações: onde está nosso Deus? 
Mas o nosso Deus está nos céus; ele faz tudo o que lhe apraz. 
Vozes masculinas – o Senhor tem-se lembrado de nós, abençoar-nos-á; 
abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. 
Vozes femininas – os céus são os céus do Senhor, mas a terra, deu-a 
ele aos filhos dos homens. 
Todos – Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao 
silêncio; nós, porém, bendiremos ao Senhor; desde agora e para sempre. 
Louvai ao Senhor. 

Cânticos congregacionais                                  Ministério de Música 

♫ Para sempre Te adorarei (A. Célia) 

♫Nada pode calar um adorador (Eyshila) 

Momento de Oração 350 HCC “A Jesus Cristo contarei tudo” (E. Hoffman) 

Tema: Transformados para transformar o Maranhão pelo poder do 
reino de Deus 
Divisa: “Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em 
poder”. (1Co 4.20) 
Hino: Eis os milhões 
Dedicação de Vidas, Dízimos e Ofertas                     Malaquias 3.10 

“Trazei todos os dízimos a casa do tesouro”. 
Cântico Congregacional                                     Ministério de Música 

♫Eterno Amor (S. Knock; vs. Diante do Trono) 

Oração Dedicatória / Saída das Crianças 
Mensagem Musical                                              Jonathan e Samuel 

“O nome de Jesus” (P. C. Baruck) 
Mensagem Bíblica                                                          Sem. Helben 
Convite à Salvação             300 CC “Tal qual estou” (W. Kener; C. Elliott) 
Oração Final e Bênção 
Poslúdio                                                                           Instrumental 
 

 

CELEBRAÇÃO MATUTINA 

Escola Bíblica Dominical                                                                        9h  
Encerramento                          381CC “Amor Fraternal” (S. Kalley; G. Webb) 
Prelúdio                    175 CC “Minha Inspiração”                   Instrumental 
Oração 
Introito Bíblico                                                                  Romanos 12.4,5 
“Porque, assim como em um corpo temos muitas partes, e todas elas têm 
funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos 

um só corpo por estarmos unidos em Cristo. E todos estamos unidos uns 
com os outros como partes diferentes de um só corpo”. 

Saudação                                                                          ♫ Juntos (VPC) 

Educação Cristã em Ação 
Momento Diaconal 
Recitativo Congregacional                                                       Salmo 84.1 

“Como eu amo o teu Templo, ó Senhor Todo-Poderoso!” 

Hino Congregacional                             382 CC “Vamos à Igreja” (W. Pitts) 
Leitura Bíblica Alternada                                                       Salmo 84.2-5 
Todos – A minha alma suspira! Sim, desfalece pelos átrios do Senhor; o meu 
coração e a minha alma clamam pelo Deus vivo. 
Congregação – Até o pardal encontrou casa, e a andorinha, ninho para si, 
onde crie os seus filhotes, junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei 
meu e Deus meu. 
Dirigente – Bem-aventurados os que habitam em tua casa; louvar-te-ão 
continuamente. 
Todos – Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração 
estão os caminhos altos. 

Cânticos Congregacionais                                         Ministério de Música 

♫ Um dia em tua Casa (Fernandinho) ♫ Primeira Essência (A. Freire) 

Momento de Gratidão 
Dedicação de Vidas, Dízimos e Ofertas                           Salmo 85.11,12 
“A fidelidade brota da terra, e a justiça olha desde o céu. O Senhor dará o 

que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto”. 

Cântico Congregacional                                ♫ Tudo vem Ti (A. P. Valadão) 

Oração Dedicatória 
Mensagem Musical                                        Débora, Hadassa e Samuel 

“Não há amor maior do que este” 
Mensagem Bíblica                                               Pr. Anderson Cavalcanti 
Convite à Salvação 
Oração Final e Bênção 
Poslúdio                                                                                  Instrumental 
  ESCALA DOMINICAL 

Dirigente: Abigail e Daphine (M) / Jonathan Souza (N) 
Dedicação: Placidia / Marcelino / Mª Farias (M/N) 
Plantão: Eva Adélia F.Frazão (M) Lídia R.Rosa Nazaré (N) 
Regência: Ministério Infantil (M) / MM Ametista Raposo (N) 

Mídia: Alisson (M/N) 
 

 
 

 
 

 

Recepção: Polyanna e Mariana (M) /  
                    Mário, Cleiton (N) 

 


