
                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                 

CULTO NOS LARES – O próximo encontro do Ministério da Família nos lares será na cada da irmã Adélia, 
na Av. dos Franceses, nº244, na Alemanha, segunda-feira dia 27 às 19h. Para mais informações falar 
com o irmão Delmar no telefone: 99964-5195. 
ALMOÇO DA FAMÍLIA – Hoje, dia 26 pela manhã, estaremos nos confraternizando com um delicioso 
almoço. Por isso cada família poderá contribuir com: carne e frango assados, torta, lasanha, galeto etc. 
Os homens estão convocados para trazer refrigerante ou suco. A igreja irá contribuir com o arroz, farofa, 
salada e o feijão (os irmãos não precisam trazer estes alimentos). Será um momento de partilha e 
comunhão entre a igreja, participe! 
REUNIÃO DE LIDERANÇA – Será dia 30, às 19h. Todos os líderes e vice-líderes estão convocados a 
reunião de alinhamento ministerial. 
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SEGUNDA IGREJA BATISTA DE SÃO LUÍS 

São Luís, 26 de Maio de 2019 

Email: segundaigrejabatista_1957@hotmail.com 

Pr. Titular: Anderson Carlos Guimarães Cavalcanti 

Prs. Eméritos: Nelson Silva Amaral (in memoriam)  

e Enoc Almeida Vieira 

26  – Dia da Comunicação Batista – 4º domingo 
do mês 

       – Almoço da Família 
       – Tarde Missionária MR e ER (17h) 
29 – Culto de Oração e Doutrina 

Dirigente e Estudo: Irª Cláudia Neves 
31 – Vigília de Consagração – M. de Adoração  
01 – Projeto DORCAS – Diáconos 
     – Intercâmbio Musical – M. de Adoração 
02 – Dia do Homem Batista – 1º domingo do 

mês 
     – Ceia do Senhor (Manhã) 
     – Momento Diaconal  
     – 6º Café da Manhã da SIB – Ministério 

MCM e organizações filhas, SMHB e 
organizações filhas 

AGENDA  ANIVERSARIANTES 

27 – Roneudson Campos Bogéa – 98734-9932 
29 – Isabella Melônio de Sena – 98866-4375 
30 – Celimar Cardoso Silva – 98272-1128 
 

 

  

FIQUE POR DENTRO 

PROGRAMAÇÃO 
TER: Louvart – 19h;  
QUA: Culto de Oração e Doutrina – 19h;  
SEX: Ensaio Coro Exultai – 19h;  
SAB: Culto de Oração – 6h30  
Ensaio Min. de Adoração – 8h30  
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: Família Martins (M) / M. da Família (N)  
Mídia: Raimundo (M) / João Vitor (N)  
Recepção: M: Mário, Rômulo, João Victor 
                    N: Mário, Samuel Jr. 
Dedicação: M: R.Rosa / Lídia / F.Frazão 
                     N: Irene / Rosário / Nazaré 

FAMÍLIAS AMIGAS DE DEUS ORAM 
 “E Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de 

forma que puderam novamente ter filhos” (Gn 20.17). 
Quando estudamos a vida de Abraão ficamos encantados com suas orações 

intercessoras. Ele orou por Abimileque e sua família. Orou, também, pela cidade de 
Gomorra (Gn 18.22-24). Ele permaneceu diante de Deus em favor de seu sobrinho Ló (Gn 
19.1). 

Há milhares de lares sendo destruídos. Como precisamos de intercessores! Jesus pode 
ressuscitar o irmão que está morto, libertar pais escravizados pelos vícios, curar a filha 
enferma e até mesmo restaurar o filho que se perdeu. 

A Bíblia ensina que devemos orar uns pelos outros para que sejamos curados. A oração 
de uma pessoa que foi salva por Jesus tem muito poder (Tg 5.13-16). 

A oração precisa tomar lugar em nosso coração e lábios. Ela precisa ser feita com fé. 
Ela pode ter momentos específicos tais como: manhã, tarde e noite; mas deve, também, 
acontecer independentemente do tempo e da hora. Daniel tinha o costume de orar de 
joelhos três vezes ao dia (Dn 6.10). Como precisamos do hábito da oração! 

A oração precisa fazer parte da vida familiar. A oração é para todos em nossa casa: pais 
e filhos, avós e netos, tios e sobrinhos. 

A oração traz a família para mais perto de Deus e a ajuda a andar em sua presença. O 
Senhor disse a Abraão: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja 
íntegro (Gn 17.1). E Abraão andou com Deus e ficou conhecido como amigo de Deus (Tg 
2.23).  

Assim como Abraão orou pela salvação de sua família, precisamos fazer, também, o 
mesmo por nosso lar. Há pessoas de nossa casa habitando nas tendas da impiedade, 
semelhantes a Ló e sua esposa; ouvindo os conselhos dos maus, imitando o 
comportamento dos pecadores, e tendo como companhia os desbocados (Sl 1.1). 

Abraão apela para o amor e a justiça de Deus. Ele confia na paciência de Javé, por isso 
insiste e persiste em sua súplica diante do Todo-Poderoso (Gn 18.27-32).  “Sei que estou 
sendo ousado em falar assim com o Senhor, eu que não passo de simples pó, por favor, 
não fique zangado comigo” (Gn 18.27, 32). 

Deus ouve as nossas orações. Ele as ouve pacientemente e responde a elas com amor. 
Orar por nossas famílias é obrigação. Vamos cumpri-la com alegria e fé como um privilégio. 
Clamemos ao Senhor com todas as nossas forças: Pai, por favor, salve a minha família. 

Pastor Washington Roberto Nascimento. 

 
 



Celebração ao Senhor – Manhã  
 

Processional                      Instrumental 
Avisos e Comunicações 
Momento Diaconal 

TEMPO DE ADORAÇÃO 
FAMÍLIAS AMIGAS DE DEUS... 

...são atentas às necessidades do próximo e perseverem na oração 
por todos os santos. 

Prelúdio             Piano 
Oração 
Saudação e Boas Vindas 
Canto Congregacional                          ♫ Eu e a Minha Casa (Ana Paula Valadão) 
Recitativo do Tema, Divisa e Hino Oficial 
Tema: “Famílias Amigas de Deus” 
Divisa: “E cumpriu-se a Escritura, que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso 
imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus”. (Tg 2.23) 
Hino Oficial: Amigo de Deus (Ministério Hebrom) 
Leitura Bíblica Alternada                          Ef 3. 13-21 
Dirigente: Portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das 
minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por 
essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família 
nos céus e na terra. 
Congregação: Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os 
fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para 
que Cristo habite em seus corações mediante a fé;  
Dirigente: e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, 
possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o 
comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que 
excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a 
plenitude de Deus. 
Todos: Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que 
pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele 
seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o 
sempre! Amém! 
Momento de Louvor                                         Min. de Adoração 

♫ Esperança (A. Freire/Aline Barros) ♫ Bendita Será (Toque no Altar) 

Oração de Louvor  
 

TEMPO DE RECONHECIMENTO E CONSAGRAÇÃO 
Consagração de Bebê 
Dedicação de Vidas e Bens 

♫ 488 HCC “Brilha no meio do teu Viver” (Ina Duley Ogden/Charles H. Gabriel) 
Oração Dedicatória  

TEMPO DE EDIFICAÇÃO 
FAMÍLIAS AMIGAS DE DEUS... 

...são atentas às necessidades do próximo e perseverem na oração 
por todos os santos. 

Mensagem Musical                                             Família Martins 
Mensagem Bíblica       Pr. Anderson Cavalcanti 
Oração Final e Bênção 
Poslúdio                 Instrumental 
Recessional                          Instrumental 
 

Celebração ao Senhor – Noite 
 

Processional                            Instrumental 
Avisos e Comunicações 

TEMPO DE ADORAÇÃO 
Famílias Amigas de Deus 

Ofereçam sempre por Ele a Deus ações de graças e sacrifício de louvor 
Prelúdio                                        Piano 
Oração 
Saudação e Boas Vindas 
Canto Congregacional                  ♫ Toma o Teu Lugar (Ana Paula Valadão) 
Recitativo Bíblico Congregacional                              Sl 96. 7-9 

“Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. 
Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios 

trazendo ofertas. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade; 
Tremam diante dele todos os habitantes da terra.” 

Canto Congregacional            ♫ 235 HCC “Vinde Cristãos Cantai” (Christian Henry Bateman) 

Recitativo do tema, divisa  
Tema: “Famílias Amigas de Deus” 
Divisa: “E cumpriu-se a Escritura, que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso 
imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus”. (Tg 2.23) 
Apoteose                                    Louvart 

Famílias Amigas de Deus 
São Conhecidas por sua conduta Cristã 

Canto Congregacional                                         ♫ Eu e a Minha Casa (Ana Paula Valadão) 

Leitura Bíblica Alternada            Tito 3:1,7,8,14; Tiago 2.24,26 
Dirigente: (...) Sujeitem-se aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, 
estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom.  
Mulheres: Deus derramou seu Espírito sobre nós generosamente, por meio de 
Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos 
tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna.  
Homens: Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas 
coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. 
Tais coisas são excelentes e úteis aos homens.  
Dirigente: Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, 
a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. 
Todos: Lembrem-se que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela 
fé. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. 
Momento de Louvor                                               Min. de Adoração 

♫ Sonda-me, usa-me (Ana e Edson Feitosa/Aline Barros) 
♫ Família Bendita (Ana Paula Valadão) 

Oração de Louvor  
TEMPO DE RECONHECIMENTO E CONSAGRAÇÃO 

Dedicação de Vidas e Bens  
♫ 438 HCC “Quero ser Um vaso de Bênção” (Harper G. Smith) 

Oração Dedicatória e Saída das Crianças 
TEMPO DE EDIFICAÇÃO 
Famílias Amigas de Deus 

São reconhecidas e por suas boas obras  

Mensagem Bíblica                                     Bel. Mauro Corrêa 
Consagração de Famílias 
Hino Oficial: Amigo de Deus (Min. Hebrom) 
Oração Final e Bênção 
Poslúdio                    Instrumental 
Recessional                            Instrumental 
 

  
   

 
 


