
                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                               

 

CULTO NOS LARES – Se você deseja um culto em seu lar entre em contato com o Ministério da 
Família. Maiores  informações com o irmão Delmar no telefone: 99964-5195. 
MANUAL ECLESIÁSTICO 2019 – Líderes de ministérios e organizações devem entregar para o 
ministério de Educação Cristã, o calendário 2020 até o dia 30/11 (prazo final), para que assim o 
ministério possa organizar o manual eclesiástico do próximo ano. O email para envio é 
thiagocarvalho782@gmail.com Para mais informações procurar o irmão Thiago Neves. 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Assembleia Extraordinária realizar-se-á no próximo domingo pela 
manhã (01/12), para eleição da nova Diretoria para o ano de 2020 e profissão de fé para 
batismos no dia 15/12 (manhã). 1ª convocação às 10h00min e 2ª convocação às 10h20min. 
CONVIVÊNCIA SIB – Dia 07/12 será nossa última convivência de 2019. Você não pode perder! 
Será na Chácara Valquimar no Araçagy (mesmo local do Acampamento Jovem). Valor R$10,00 
por pessoa. Leve seu almoço para juntos compartilharmos. Será um dia muito agradável de 
comunhão com os irmãos! 

Av. dos Expedicionários n°66 - João Paulo 

CEP 65040-120/ (98) 32234760 

Organizada em 1° de maio 1957 

Site: www.sibsaoluis.com.br 
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SEGUNDA IGREJA BATISTA DE SÃO LUÍS 

São Luís, 24 de Novembro de 2019 

Email: segundaigrejabatista_1957@hotmail.com 

Pr. Titular: Anderson Carlos Guimarães Cavalcanti 

Prs. Eméritos: Nelson Silva Amaral (in memoriam)  

e Enoc Almeida Vieira 

 
24 – Dia do Ministro de Música Batista – 4º domingo 
27 – Culto de Oração e Dourina  

Dirigente: Jonathan Estudo: Sem. Regino Farias 
28 – Dia Nacional de Ação de Graças – Última 5ª 

feira do mês 
29 – Vigília de Consagração – Ministério de 

Adoração 
30 – 2º Encontro de Louvor ONE – Ministério de 

Adoração 
01 – Ceia do Senhor 
     – Momento Diaconal  
     – 12º Café da Manhã – Ministério de Comunhão 

AGENDA  ANIVERSARIANTES 
25 – Marilene Pereira Martins Santos – 99612-0193 
26 – Eloísa Maria Lopes Rocha – 99912-9808 
     – Josivaldo Sousa Azevedo – 99137-8489 
27 – Margarida Lima de Moraes – 98894-8385 
28 – Ana Priscilla Lopes Rocha – 99607-3983 
      – Francidete Nascimento Lima -  
01/12 – Márcia Elane Lopes Rocha – 98152-2481 

  

FIQUE POR DENTRO 

PROGRAMAÇÃO 
TER: Louvart – 19h;  
QUA: Culto de Oração e Doutrina – 19h;  
SEX: Ensaio Coro Exultai – 19h;  
SAB: Culto de Oração – 7h  
Ensaio Min. de Adoração – 16h  
Culto da Juventude – 19h; 
DOM: EBD – 9h, Culto Manhã – 10h15 
E.R – 16h, M.R e MCM – 17h,  
SMHB – 17h30, U.A. – 18h 
Culto Noite – 19h 

 

Pr. Titular: Pr. Anderson Cavalcanti - 99606-5016 
Email: andersomguimares@gmail.com 
1° Vice-Moderador: Mauro Corrêa - 98141-9942 
2° Vice-Moderador: Ronald  Lopes - 98704-7010 
Educação Cristã: Thiago Neves - 98732-4101 
Email: thiagocarvalho782@gmail.com 
Ministro de Música: Jonathan Souza - 99120-4028 
Email: jonathanjhon20@gmail.com 

EXPEDIENTE 
Secretaria : Ter à Sex das 8h às 12h.  

Gabinete Pastoral: Ter à Sex das 9h às 12h, Qua das 

17h às 19h.  

Ministro de Música: Ter à Sex das 9h às 13h 

VISITANTE, SEJA BEM-VINDO À NOSSA IGREJA! 
ESTAMOS FELIZES EM RECEBÊ-LO.  

ESTA É A CASA DE DEUS! 

ESCALA DOMINICAL 
 

Dirigentes:  Jonathan (M / N)  
Mídia: Letícia (M) Raimundo Jr. (N) 
Dedicação: M: Lídia / Edmilson / Joelma 
                      N: Eva / F.Frazão / Flávio 
Recepção: Mário / Arlene (M) 
                    Mário / Ozanira / Cleiton (N) 
 

 

 

 

 

A ADORAÇÃO QUE DEUS DESEJA 
 

“Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e 
em verdade; porque são adoradores assim que o Pai procura. Deus é espírito; e é necessário 

que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.” (Jo 4.23 e 24) 
 
 

Verdadeira adoração não tem a ver com canções, vocais, bandas ou corais. Todas essas coisas 
contribuem para uma grande expressão de adoração, mas a essência da adoração é quando seu coração 
e alma e todo o seu ser estão ligados e adoram o Espírito de Deus. 

A maioria das pessoas está mais acostumada com adoração congregacional, só na igreja e na 
coletividade, mas adoração é também quando você adora sozinho, como um amigo de Cristo, você entra 
em sua intimidade, onde estão só você e o Senhor, como nunca se viu antes. 

Adoração é um ato de obediência do coração. É uma resposta que exige a plenitude de tudo o que 
você é, por amor ao Senhor pelo que Ele é, não apenas pelo que Ele faz. Louvor, por sua vez, é uma 
explosão de ações de graças e fé. Não é apenas canções rápidas, mas um sacrifício de louvor que é 
frequentemente ofertado até quando não se sente que deve louvar, até que você diga como o salmista: 
"Eu louvarei ao Senhor em todo o tempo, Seu louvor estará continuamente em meus lábios, eu irei a sua 
presença com ações de graças em meu coração e entrarei em seus átrios com louvor." (Sl 33.1; 100.4) 

Adoração vai além do nosso sentimento, ou das circunstâncias que você está vivendo. A adoração 
leva você à magnificente presença de Deus. "Dê ao Senhor a Glória do Seu nome: tragam uma oferta e 
venham diante dEle. Oh, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade!" (1 Crônicas 16:29). Adoração é 
algo que é visto pelos seus atos e não apenas pelas palavras que se fala ou canta. Não é um ritual. Você 
não vai à igreja e segue fórmulas. Adoração envolve o nosso coração, mente e vontade. Adoração é se 
dar totalmente, em toda verdade, honestidade e integridade, envolvendo e refletindo o amor e 
generosidade de Cristo. 

A palavra adorar é um verbo, uma palavra de ação. Isto significa estar cheio de adoração, se prostrar, 
reverenciar, e permanecer na profundidade da beleza do Senhor. Adoração é mais do que cantar belas 
canções na igreja. É mais do que instrumentos e música. Como um verdadeiro adorador, seu coração 
poderá adorar ao Senhor em todo o tempo, em todos os lugares e com toda a sua vida. 

As escrituras dizem que devemos trazer uma oferta, embora você sinta que não tem nada a oferecer. 
Tudo o que Deus quer é o seu coração. Ele não precisa do seu talento, sua habilidade musical ou todas 
as coisas que você pode fazer - Ele quer você! Quando entregamos nosso coração totalmente ao Senhor, 
todas as nossas atitudes, serão consequência de uma vida que é pra glória Dele. 

Nós podemos aprender muito com o salmista Davi. Como um jovem pastor de ovelhas, ele não era 
tão surpreendente, ele era simplesmente muito fiel e verdadeiramente amava a Deus. Deus viu o coração 
daquele servo e o descreveu como: "eu encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, 
que fará toda minha vontade." (Atos 13:22). 

Você não tem que ser um grande cantor ou músico para ser um grande adorador. Mesmo estando 
em um corpo, ou como um indivíduo, abra o seu coração e adore ao Senhor com todo o seu ser. Isto é o 
que Ele está pedindo, “são estes que o Pai procura”. 

 

Texto de Darlene Zchech (Ministra de Louvor da Hillsong) 
Adaptação: Jonathan Souza 

Ministro de Adoração SIB 

 

mailto:thiagocarvalho782@gmail.com


Celebração ao Senhor – Manhã  
 

Processional                             Instrumental 
Saudação e Convite à Adoração                                                        Dirigente 

TEMPO DE ADORAÇÃO 
Prelúdio                               Piano 
Oração  
Canto Congregacional     

♫ 177 HCC “Nome que Inspira o meu louvor”  
(Frederick Whitfield/William Rudd) 

Introito Bíblico Congregacional                                  Jr 10.6; Sl 8.1 
“Ninguém há semelhante a Ti, ó Senhor; Tu és grande, e grande é o 
teu Nome em poder. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o 

teu Nome em toda a terra!” 

Momento de Louvor                                                     Min. de Adoração 
♫ Medley Deus Supremo és/Deus Somente Deus (PIB Curitiba) 

♫ Não Há Deus Maior (Com. De Nilópolis) 

Oração de Louvor  
TEMPO DE ENTREGA 

Recitativo Bíblico                                                 Sl 25.1 e 2a 
“A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Em Ti confio, ó meu Deus.” 
Momento de Oração  

♫ 350 CC “Quero o Salvador” (Lizzle Edwards/John Robson Sweney) 

 
TEMPO DE RECONHECIMENTO E CONSAGRAÇÃO 

Momento de Gratidão 
Dedicação de Vidas e Bens    ♫ Vem de Ti, Senhor (Ana Paula Valadão) 
Oração Dedicatória   
 

TEMPO DE EDIFICAÇÃO 
Mensagem Musical                Primícias do Louvor 
Saída das Crianças  
Reflexão Bíblica                 Pr. Hamilton Rocha 
Oração Final e Bênção 
Avisos e Comunicações 
Poslúdio                                                                                              Instrumental 
Recessional                   Instrumental 

 
 
 

 

 

Celebração ao Senhor – Noite 
 

Culto Cantado de Encerramento do Mês da Música 
Processional                        Instrumental 
Saudação e Convite à Adoração                                                          Dirigente 

TEMPO DE ADORAÇÃO 
Prelúdio                                                                          Primícias do Louvor 

♫ Oh quão lindo esse nome É (Hillsong) 

Intróito Bíblico                                                              Tg 4.8; Is 58.11 
“Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês! Pecadores, limpem 

as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. O Senhor 
o guiará constantemente; satisfará os seus desejos numa terra ressequida 

pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem 
regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam”. 

Inspiração Musical                               Louvart 
Oração 
Canto Congregacional                   ♫ Hosana/Tempo de Festa (Diante do Trono) 

Recitativo Bíblico Congregacional                                           Jo 4.23 e 24 
“No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os 

verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes 
os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os 

seus adoradores O adorem em espírito e em verdade”. 

Momento de Louvor                                                     Min. de Adoração 
♫ Não, não Há (PIB Curitiba) ♫ Teu Amor não Falha (Nívea Soares) 

Oração de Louvor 
Mensagem Musical          ♫ A Promessa (Marcelo Nelles)                  Coro Exultai  

TEMPO DE ENTREGA 
Inspiração Musical      ♫ Tudo Novo Farei (Mary McDonald)            Coro Exultai  
Recitativo Bíblico                                                                         Sl 50.15 

“Clama a mim no dia da angústia; eu o livrarei, e você me honrará”. 

Momento de Oração                    ♫ Eu me rendo (Renascer Praise) 

TEMPO DE RECONHECIMENTO E CONSAGRAÇÃO 
Dedicação de Vidas e Bens    

♫ 422 HCC “Como agradecer a Jesus” (Andraé Crouch) 
Oração Dedicatória e Saída das Crianças 

TEMPO DE EDIFICAÇÃO 
Inspiração Musical             Primícias do Louvor 

♫ Deus de Amor (Ana Paula Valad) 
Reflexão Bíblica               Pr. Anderson Cavalcanti 
Convite à Salvação 
Canto Inspirativo        ♫ Como não entoar teu louvor              Coro Exultai                                           
Oração Final e Bênção 
Avisos e Comunicações 
Poslúdio                 Instrumental 
Recessional                        Instrumental 
 

 
 

    

 
 


