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FAMÍLIAS SÁBIAS APRENDEM COM AS FORMIGAS 
 
Dos bichos, os que mais admiramos são as formigas. 
Todos nós, quando observamos a sua paciência em transportar seu alimento por 

longas distâncias, ficamos desejando ter as mesmas virtudes, sobretudo em tempos de 
dificuldade. 

Todos nós, quando vemos o modo como se organizam, ficamos desejando o mesmo 
prazer pela vida em comunidade. 

Todos nós, quando ficamos sabendo que todas seguem uma liderança, acabamos 
por nos lembrar, por mais individualistas e autossuficientes que sejamos, que precisamos 
de líderes, mesmo quando não somos estes líderes. 

Para aprender com as formigas, precisamos aprender sobre elas. 
Formigas são insetos, categorias de animais que não gozam de muito prestígio entre 

os seres humanos, alguns dos quais são entomofóbicos (palavra para os que têm medo de 
insetos). Assim, por causa das baratas, sofrem todas as quase 13 mil espécies de formigas, 
que formam perto de 20% da biomassa animal de toda a terra. O estereótipo é uma forma 
de preconceito, coisa contra a qual famílias saudáveis se precaveem. 

As formigas se organizam em torno da divisão de tarefas, conforme a idade e 
tamanho de cada uma delas. Nas famílias saudáveis, as tarefas são divididas segundo a 
capacidade de cada um, conforme suas responsabilidades. Não são apenas os pais que 
têm responsabilidades, mas todos. Felizes as famílias que desde cedo ensinam, na teoria e 
na prática, que todos têm algo para fazer em casa e, quando isto acontece, ninguém fica 
sobrecarregado. 

As formigas se comunicam por meio de uma secreção química chamada de 
feromônio, que deixa marcas no chão, formando uma trilha por onde as outras depois 
seguem. Elas trafegam por essas rotas. Famílias saudáveis sabem que o exemplo dos mais 
velhos é absolutamente essencial. O feromônio de um pai ou de uma mãe não é o ensino 
que ministra, mas a vida que vive. A vida deles é a trilha por onde seguem seus filhos. 

Não precisamos saber muito para perceber que as formigas guardam alimentos, 
como folhas, grãos e galhos. Elas não comem diretamente essas coisas tão variadas, mas 
levam tudo para o formigueiro, onde um fungo se alimenta de tudo isto. Elas se alimentam 
desse fungo. Quanto maior o fungo, mais é o alimento e a saúde das formigas. 

Quando o sábio bíblico faz seu convite (“Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos 
caminhos dela e seja sábio!” – Provérbios 6.6 – NVI), está falando do valor do trabalho. Mais 
ainda: está reforçando a necessidade da poupança. Famílias sábias sabem que precisam 
guardar os recursos financeiros da família, porque poderão vir desempregos e doenças, que 
farão o dinheiro escassear e mesmo acabar. 

Infelizmente, as famílias poupam muito pouco. A riqueza de uma nação se mostra 
na capacidade que têm os seus cidadãos de poupar. A sabedoria de uma família se 
evidencia quando ganha, gasta o que precisa e guarda dinheiro para o futuro. Esta é uma 
tarefa para todas as famílias da casa, e não apenas para a rainha. 

 

Por Israel Belo de Azevedo 
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AGENDE-SE   

25 – EBD da Família – Ministério da Família, EBD e Ministério de Educação Cristã 
    – Diáconos em Missão – Rio Grande 
    – Momento Diaconal 
28 – Oficina – Diáconos 
     – Culto de Oração e Doutrina Dirigente: Ir.ª Irene Estudo: Ronald Lopes 
01/04 – Domingo de Páscoa – Culto da Ressurreição – 6h 
     – 4º Café da Manhã da SIB – Ministério de Comunhão 
     – Ceia do Senhor (Manhã) 
     – Diáconos na MCM 
     – Cantata de Páscoa “Corra pra Cruz” – Grande Coro (Noite) 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA  

25 – Jonathan Gomes Souza ☺ 3253-4377 / 98865-1272 
28 – Silvana Cardoso Costa ☺ 3223-4627 / 98874-9371 
30 – Alice Corrêa Nunes ☺ 98128-2502 
01/04 – Camila Ferreira de Farias ☺ 3243-4284 

NOTICIÁRIO SIB 

CAMPANHA DE MISSÕES MUNDIAIS – Estamos em Campanha de Missões 

Mundiais com o Tema: Eu Sou, esperança às nações. Divisa: “Eu sou o caminho, a 
verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim”. (João 14.6). Alvo da Igreja: 
R$5.000,00. Os alvos por classe são: Ministério Infantil: R$ 250,00; Adolescentes: 
R$300,00; Jovens: R$500,00; Casais: R$1.000,00; Adultos: R$1.000.00; Maturidade: 
R$1.000,00 e Crescimento 1 e 2: R$250,00. Ou se preferir os irmãos podem ofertar em 
envelope específico no momento de dedicação. Ore e Contribua para Missões Mundiais! 

REVISTAS DA EBD – Por motivo de greve nos correios, a literatura da ED sofrerá um 

atraso, mas a editora já enviou todas as lições em PDF. Os professores deverão pegar a 
próxima lição do dia 01/04 na secretaria.  

RELATÓRIO DA EBD – Dia 11/03 foram contabilizadas 82 pessoas nas classes de 

EBD sendo que temos 172 pessoas matriculadas. Venha à EBD!!! E, se você ainda não 
está matriculado também é bem-vindo à maior escola do mundo onde: aprendemos 
verdades eternas, somos transformados mediante o ensino fiel das Escrituras e onde 
treinamos para realizar a obra de Deus.  

IV RETIRO DE CASAIS “O AMOR VENCE BARREIRAS” –  Atenção casais, se 

preparem para o 4º Retiro de Casais SIB. Este ano será no Grand Lençóis Flat Residence 
em Barreirinhas. De 09 a 11 de novembro. Investimento de R$1.250,00 por casal. As 
vagas são limitadas! Faça sua inscrição com a irmã Rejane: 98197-0060. 

NOTA DE FALECIMENTO –  Faleceu ontem o irmão Antônio Carvalho Pereira, marido 

da Irmã Diva. Pêsames à família enlutada. 
 
 

EXPEDIENTE: 3ª Feira – Min. de Arte – 19h / 4ª Feira – Culto de Oração e Doutrina – 19h / 6ª Feira – Ensaio do 
Côro Exultai – 19h / Sábado – Culto de Oração – 6h30, Min. de Louvor – 15h, Culto Jovem – 18h30   
Domingo: EBD – 9h às 10h, Culto Matutino – 10h15, ER – 16h, MR e MCA – 17h, S.H.B e JCA – 17h30, Amigos 
de Missões – 18h; Culto Noturno – 19h 
Secretaria da Igreja: 3ª a 6ª feira das 8h às 12h. Atendimento Pastoral Gabinete: 3ª a 6ª – Manhã – 9h às 12h; 
4ª – 17h às 19h Visitação: 3ª a 6ª – Tarde. Ministro de Música: 3ª a 6ª  das 9h às 13h. 

 

 

Pastor Titular: Pr. Anderson Cavalcanti 99606-5016   
98131-8834 Email: andersomguimares@gmail.com 
1º Vice-Moderador: Mauro Corrêa 98141-9942 
2º Vice-Moderador: Ronald Almeida Lopes 98704-7010 

TEMA ANUAL DA CBB de 2018: Vivendo o Reino de Deus. 
DIVISA: “Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão 
acrescentadas”. (Mateus 6.33) 

Educação Cristã: Fran Farias / 98815-8578 
Email: professorafranfarias@gmail.com 
Ministério de Música: Jonathan Souza/ 99120-
4028 / Email: jonathanjhon20@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

CELEBRAÇÃO MATUTINA  

Processional                               Instrumental 
Avisos e Comunicações 
Saudação e Boas Vindas                    
Momento da Educação Cristã 
Momento Diaconal 

TEMPO DE ADORAÇÃO 
Prelúdio           Instrumental 
Oração 
Introito Bíblico Congregacional                                  Sl 84.1-4 

“Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos! A 
minha alma suspira! Sim, desfalece pelos átrios do Senhor; o meu 

coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. 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. Bem 
aventurados os que habitam em tua casa; louvar-te-ão continuamente.” 

Momento de Louvor                          Primícias do Louvor 
♫ Um dia em Tua casa (Fernandinho) 

♫ Eu Vejo a Glória (Emerson Pinheiro) 

♫ Primeira Essência (Anderson freire/Aline Barros) 
Oração de Louvor 

TEMPO DE CONFISSÃO 
Recitativo Bíblico                                    Sl 145.20 

“O Senhor preserva todos os que o amam”. 
Momento de Oração            

202 HCC “Ele é meu e Teu Senhor” (Judy Ward) 
TEMPO DE MISSÃO E ENTREGA 

Momento Missionário                     
Recitativo do Tema e Divisa da Campanha de Missões Mundiais 
TEMA: Eu Sou, esperança às nações. 
DIVISA: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por 
mim”. (João 14.6) 

Dedicação de Vidas e Bens                                  ♫ Eu Sou (Alexandre Magnani) 
Oração Dedicatória  

TEMPO DE EDIFICAÇÃO 
Canto Congregacional   292 CC “Perto de Jesus” (F. J. Crosby/W. Doane) 
Mensagem Bíblica                            Pr. Anderson Cavalcanti 
Oração Final e Bênção 
Poslúdio                                    Instrumental 
Recessional                        Instrumental 
 
 
 
 
 

 

ESCALA DOMINICAL 
Dirigente: Samuel (M) Jonathan (N) 

Mídia: Deborah Moraes (M/N) 
Recepção: M: Mário, Perla e Rômulo (M)  
                   N: Mário, Maria e Carlos Farias (N)       

 

Dedicação: M: Edmilson / Rosário / Mirailde 
                    N: Marcelino / Placidia / Rejane 
Plantão: M: Adélia / Dezidério   
                N: Flávio / Joelma 

 

 

 
 

CELEBRAÇÃO NOTURNA  

Processional                           Instrumental 

Avisos e Comunicações 

Saudação e Boas Vindas                    

TEMPO DE ADORAÇÃO 
Prelúdio                                                                         Instrumental 
Oração de Exaltação 
Recitativo Bíblico Congregacional                              Sl 84.10 

“Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra 
parte mil.” 

Momento de Louvor                        Primícias do Louvor 
80 HCC “Bendito seja sempre o Cordeiro” (Guilherme Kerr Neto/Jorge 

Camargo) 

♫ Adoramos o Cordeiro (Dennis Jernigan/Ana Paula Valadão) 

♫ Te Adorar é o meu prazer (Daniel Silva/Aline Barros) 

Oração de Louvor 
 TEMPO DE RECONHECIMENTO E ENTREGA 
Recitativo Bíblico Congregacional                               Sl 9.10 

“Em ti confiarão os que conhecem o teu nome; porque tu, 
Senhor, nunca desamparaste os que te buscam.” 

Momento de Oração                                                ♫ Entrega (Vineyard) 
TEMPO DE MISSÃO E CONSAGRAÇÃO 

Momento Missionário 
Recitativo do Tema e Divisa da Campanha de Missões Mundiais 
TEMA: Eu Sou, esperança às nações. 
DIVISA: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao 
Pai senão por mim”. (João 14.6) 
Dedicação de Vidas e Bens                 ♫ Eu Sou (Alexandre Magnani) 
Oração Dedicatória e Saída das Crianças 

TEMPO DE EDIFICAÇÃO 
Mensagem Musical                    Romulo e Gisely 

Mensagem Bíblica        Pr. Anderson Calvacanti 

Canto Ocasional                                                   Primícias do Louvor 

Convite à Salvação 

Oração Final e Bênção 

Poslúdio                           Instrumental 

Recessional                           Instrumental 

 

 

 


