
 .2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                 

  
 
 
 

 

 

CONSTRUTORES SÁBIOS 
 

“Feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento; porque 

melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais 

fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. 

O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra.” 

(Pv 3.13-16) 
 

 Todos nós estamos construindo uma casa chamada vida! E quando 
desenvolvemos esta construção no seio familiar, precisamos entender que a família, faz 
parte desta nova construção. O nosso Senhor e grande mestre Jesus fez um seminário e 
ensinou como construir uma casa. Além de Engenheiro e Arquiteto do universo, Jesus 
também é o Engenheiro e Arquiteto de casas e consequentemente das famílias. Observe a 
exortação de nosso Senhor em Mateus 7:24 “Todo aquele, pois, que ouve estas minhas 
palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre 
a rocha;” 
 Jesus agora nos ensina como se edifica. Ele diz em Mateus 7:25-27 “e caiu a 
chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, 
que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas 
palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa 
sobre a areia; e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com 
ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína.” O insensato constrói 
sua casa de qualquer maneira, não observando os ricos princípios proclamados por nosso 
Senhor, nem os eternos Provérbios escritos pelo sábio Salomão. 
 Precisamos edificar as nossas casas usando material de qualidade, fundamentos 
firmes, já comprovadamente confirmados. Você só podes saber qual é a qualidade da sua 
casa, da sua vida, no dia da adversidade. Quando você aprende a Graça de Deus, edifica 
sua casa com ouro, prata e pedras preciosas. Ou seja, com valores fortes, valores eternos, 
e não com palha, madeira e feno, conforme as expressões de Paulo (1 Co 3.12). 
 Muitas vezes parece que o mundo em que vivemos grita mais alto do que o grito 
de sabedoria, mas esses fundamentos não nos oferecem a garantia que os eternos ensinos 
da palavra de Deus nos dão. Os excessos em nossa sociedade bem alimentada competem 
contra as riquezas de Deus, por nossa lealdade. Então as pessoas vagam pela vida, 
peneirando experiências, procurando significado, buscando sabedoria. Em Provérbios, 
encontramos a Sabedoria procurando por nós, dizendo: “Quem me ouvir, habitará em 
segurança e ficará à vontade, sem medo do desastre” (Provérbios 1:33). 
 Nosso Deus nos oferta a sua sabedoria através da sua Palavra, para que como 
hábeis construtores, consigamos edificar as nossas casas, fortalecendo as suas estruturas. 
E o Deus de toda graça, abundantemente nos abastecerá com a sua orientação eterna e 
eficaz, nos conduzindo em Graça e vitória, dia a dia, mesmo na adversidade (Sl 10.6; 27.5). 
 

Mauro Corrêa 

Ministério da Família 
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     SEGUNDA IGREJA BATISTA DE SÃO LUÍS 
Av. dos Expedicionários, nº 66 – João Paulo CEP 65040 – 120 / (98) 3223-4760       

Organizada em 1º de maio de 1957 

E-mail: segundaigrejabatista_1957@hotmail.com 

Site: www.sibsaoluis.com.br 

Pr. Titular: Anderson Carlos Guimarães Cavalcanti 

Prs. Eméritos: Nelson Silva Amaral (in memoriam) e Enoc Almeida Vieira 
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AGENDE-SE   

27 – Dia da Comunicação Batista – 4º domingo do mês 
     – Momento Diaconal (Manhã) 
     – Almoço da Família 
30 – Culto de Oração e Doutrina  Estudo: Cláudia Neves  
31/05 a 02/06 – 83ª Assembleia da CBM – São Luís 
02 – Dia Internacional de Oração pelas Crianças em Crise 
     – 2º Chá musical – alinhamento para o segundo semestre – Minis. de Música 
03 – Ceia do Senhor (Manhã) 
     – Dia do Homem Batista – 1º domingo do mês 
     – 6º Café da Manhã da SIB – Ministério MCM e organizações filhas, SMHB e 

organizações filhas 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA  

27 – Roneudson Campos Bogéa ☺ 3243-8698 / 98734-9932 
30 – Celimar Cardoso Silva ☺ 98828-5851 / 98272-1128 
     – Shoraia Chaves de Vasconcelos ☺ 98707-1427 
03/06 – Maria Serra Rêgo ☺ 3253-3146 
          – Gabriela Vieira dos Santos ☺ 98439-7354 

NOTICIÁRIO SIB 

MÊS DA FAMÍLIA –  Estamos no Mês da Família, que é um mutirão especial que 

a igreja promove durante o mês de maio para edificar as famílias, tendo como base 
a Palavra de Deus. O tema do mês será: “Sabedoria, O Segredo das Famílias de 
Sucesso”. Todo conteúdo está baseado no livro de Provérbios, com uma aplicação à 
vida familiar. Participe! 

ALMOÇO DA FAMÍLIA –  Hoje vamos almoçar todos juntos?! Os membros 

deverão trazer carne e frango assados, torta, lasanha, 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! 

CURSO DE CAPACITAÇÃO (FORMAÇÃO EM EBD) –  Será nos dias 02 a 06 

de julho no STBSL. Com carga horária de 40h. Horário das 15h às 21h. Investimento 
de R$100,00. Para mais informações nos contatos: 99605-3461 / 33047550. 

CURSO DE CAPACITAÇÃO (DIACONIA) –  Será nos dias 02 a 06 de julho no 

STBSL. Com carga horária de 40h. Horário das 15h às 21h. Investimento de 
R$100,00. Para mais informações nos contatos: 99605-3461 / 33047550. 
 
 

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  

“FAMÍLIAS SÁBIAS CONTROLAM A IRA” 
Avisos e Comunicações 
Processional                                               Instrumental 
Saudação e Boas Vindas                ♫ Com Alegria (Nani Azevedo) 

FAMÍLIAS SÁBIAS, QUE CONTROLAM A IRA, LOUVAM COM ALEGRIA 
CELEBRANDO A COMUNHÃO. 

Oração 
Recitativo Bíblico Congregacional                                                               Sl 133.1 

“Oh! Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união”. 
Cânticos Congregacionais                        Primícias do Louvor 

♫ Comunhão e Adoração (Min. Shalon) 
♫ Ajuntamento (Jorge Camargo) 

Oração de Louvor 
Recitativo do Tema, Divisa e Hino Oficial – Mês da Família 2018 
Tema: “Sabedoria: O segredo das famílias de sucesso” 
Divisa: “É o Senhor quem dá a sabedoria; a sabedoria e o entendimento vêm 
dele”. (Provérbios 2.6) 
Hino: “Família”  (Alexandre Magnani) 

FAMÍLIAS SÁBIAS CONTROLAM A IRA PORQUE SÃO DIRIGIDAS PELO 
ESPÍRITO SANTO 

Leitura Bíblica Alternada                                   Gl 5. 22-26; 6.1 e 2 
Dirigente: Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, 
bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não 
existe lei. 
Congregação: E os que são de Cristo crucificaram a natureza humana com suas 
paixões e desejos próprios dessa natureza. 
Dirigente: Foi o Espírito de Deus que nos deu a vida. Então que o mesmo 
Espírito a controle, e assim vivamos segundo sua vontade. 
Congregação: Não devemos ser orgulhosos, irritando-nos uns aos outros, nem 
ter inveja uns dos outros. 
Dirigente: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são 
espirituais devem ajuda-lo com mansidão, tendo cuidado para que vocês não 
sejam  tentados também. 
Todos: Ajudem levando a carga uns dos outros, e assim estarão obedecendo 
ao que Cristo ordenou. 
Dedicação de Vidas, Dízimos e Ofertas       390 HCC “Filhos da Luz” (Sarah Kalley)  
Oração Dedicatória  

FAMÍLIAS SÁBIAS SÃO CONSCIENTES DE QUE A IRA DO HOMEM NÃO 
OPERA A JUSTIÇA DE DEUS 

Momento Teatral                   Louvart 
Mensagem Bíblica                                     Bel. Mauro Corrêa 
Oração Final e Bênção 
Poslúdio                        Instrumental 
Recessional                        Instrumental 
 
 
 
 

 
 

 

ESCALA DOMINICAL 
Dirigente: Rodrigo e Márcia (M) Fátima e Joctã (N) 

Mídia: Thais  (M)  / Bárbara (N) 
Recepção: M: Mário, Maria e Samuel (M)  
                   N: Mário, Arlene e Diego (N)       

 

 Dedicação: M: S.Dias / Marcelino / Placidia 
                    N: Adélia / Irene Nazaré 
Plantão: M: S.Bezerra / Dezidério  
                 N: Nazaré / Mirailde 
 

 

 

 
 

CELEBRAÇÃO NOTURNA  
Avisos e Comunicações 
Processional                                    Instrumental 
Saudação e Boas Vindas                                   ♫ Corpo e Família 

SABEDORIA PARA VIVER... 
É a marca de famílias que agradam e adoraram a Deus em todo tempo 

Prelúdio             Instrumental 
Oração 
Recitativo Bíblico Congregacional                                                             2Cr 29.30 

“E Eles cantaram louvores com alegria, e se inclinaram e adoraram”. 
Canto Congregacional                  235 HCC “Vinde Cristão Cantai” (C. Bateman) 
Vídeo Sensibilização 
Recitativo do Tema, Divisa e Hino Oficial – Mês da Família 2018 
Tema: “Sabedoria: O segredo das famílias de sucesso” 
Divisa: “É o Senhor quem dá a sabedoria; a sabedoria e o entendimento vêm 
dele”. (Provérbios 2.6) 
Hino: “Família”  (Alexandre Magnani) 

 
A SABEDORIA PARA VIVER... 

Consiste em reconhecer as bênçãos do Senhor com corações 
agradecidos 

Leitura Bíblica Alternada      Is 48.17,18; Sl 34.15,19; Lm 3.24,25; Is 32.18 
Dirigente: Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel:  Eu sou o 
Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil, e te guia pelo caminho em que 
deves andar. 
Congregação: Ah!  Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos!  Então 
seria a tua  paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. 
Dirigente: Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos 
ao seu clamor.  Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o 
livra. 
Congregação: A minha porção é o Senhor, diz a minha alma; portanto esperarei 
nele. 
Todos: Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca.  
O meu povo habitará em morada de paz, em moradas bem seguras, e em 
lugares quietos de descanso. 
Cânticos Congregacionais                                       Primícias do Louvor 

♫ Família debaixo da Graça (Maurício Paes) 
♫ Casa de Bênção (Eyshila) 

Oração de Louvor 
Dedicação de Vidas e Bens ao Senhor      ♫ Minha Casa e Eu (Morris Chaomam) 
Oração Dedicatória e Saída das Crianças 

 
A SABEDORIA PARA VIVER 

Está na disposição da família em ouvir e obedecer à voz do Senhor 
Mensagem Musical                         Milene e Jonathan 
Momento Teatral                   Louvart 
Mensagem Bíblica     Ir. Manoel Castro Júnior  
Consagração de Famílias     
Oração Final e benção 
Poslúdio Cantado              ♫ Família Bendita do Senhor (Ana Paula Valadão) 
Recessional                        Instrumental 
 
 
 


