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FAMÍLIAS IRRESISTÍVEIS VIVEM EM PUREZA DE CORAÇÃO 

“Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus”. 

 (Mateus 5.8) 
 

A Bíblia conta a história de muitas famílias que viveram na presença de Deus. 
Então Deus as usou poderosamente em tempos especiais.  

E conta também conta a história do casal mais privilegiado por Deus em todos os 
tempos, José e Maria, pais de Jesus.  

 Philip Yancey, em um dos seus livros, afirma que Maria foi a primeira pessoa a 
aceitar Jesus “literalmente”.  

Em nossos dias ainda é um tanto desagradável quando uma moça fica grávida, fora 
de um casamento. Imaginemos Maria, bem jovem, na cultura do seu tempo, aparecer 
grávida. E a explicação que tinha era totalmente “descabida”. Ficou grávida pelo Espírito 
Santo. Era difícil de acreditar.  

O que significa pureza de coração?  É o que não foi contaminado. Sem mistura 
alguma. José e Maria eram pessoas simples, desconhecidas, pobres. Mas por terem um 
coração puro foram separados para receber o grande presente de Deus à humanidade, 
Jesus o Salvador.  

Podemos destacar a fé destes jovens. Ao receberem a missão que Deus tinha para 
eles, creram no que ainda não estava feito. Numa família onde as pessoas têm um 
coração puro, elas são sensíveis ao que Deus fala.  José e Maria creram que se vinha de 
Deus eles tinham mais que obedecer, e assim fizeram.  

Também eram dois jovens obedientes a Deus. Resultado da fé. Obedecer é colocar 
a fé em ação.  

Ela ficou perturbada com a notícia do anjo Gabriel. Quando recebeu a mensagem, 
Maria, diz o texto bíblico, “ficou muito perturbada” (Lc 1.29). Mas depois disse: “Aqui está a 
serva do Senhor; cumpra-se em mim a tua palavra” (Lc 1.38). 

José, de início, ficou sem entender o que Deus desejava fazer e planejou deixar 
Maria (Mt 1.20). A lei judaica permitia esta atitude do noivo. Então recebe a mensagem 
trazida por um anjo; “não temas receber Maria, tua mulher” (Mt 1.20). E o verso 24 de 
Mateus 1 completa: “José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher”.  

E no dia em que Herodes resolveu matar as crianças, José recebeu outra ordem de 
Deus e seguiu para o Egito. Nossa família precisa ser dirigida em primeiro lugar por 
homens como José, obedientes às orientações de Deus. Mas é importante que a esposa 
concorde e junto obedeça também.   

Nas bem-aventuranças Jesus diz: “Bem-aventurados os que têm um coração puro”. 
E existe uma recompensa para essas pessoas; “estes verão a Deus”. Não apenas no 
sentido de um dia estar face a face com Deus, mas também no sentido de 
experimentarem a presença de Deus no dia a dia de sua vida.   

Oremos para que em nossas famílias, todos busquem, com a ajuda de Deus 
manter seus corações sempre puros.  

 

Autor: Pr. Alcione Tadeu dos Santos 
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AGENDE-SE   

28 – Momento Diaconal 
     – Dia da Comunicação Batista – 4º domingo do mês 
     – Almoço da família SIB – Minis. de Comunhão e Comunicação e Família 
30 – Palestra: Saúde Emocional 
31 – Culto de Gratidão  Dirigente: Prof.ª Fran Farias  Reflexão: Thiago Neves 
02 – Dia Internacional de Oração pelas Crianças em Crise 
04 – Ceia do Senhor (Manhã) 
     – Café da Manhã – Ministério de Administração e Organizações Missionárias 
     – Dia do Homem Batista 
     – Diáconos cuidando dos Homens SIB 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA  
 

30 – Celimar Cardoso Silva ☺ 98828-5851 / 98272-1128 
     – Shoraia Chaves de Vasconcelos ☺ 987-1427 
03/06 – Maria Serra Rêgo ☺ 3253-3146 
          – Gabriela Vieira dos Santos ☺ 3302-4475 / 98860-3327 / 98421-4487 
 

NOTICIÁRIO SIB 
 

MÊS DA FAMÍLIA – Durante todo o mês de maio utilizamos o material do ministério OIKOS com 

o tema “Famílias Irresistíveis”. A Divisa está em Mateus 5.16: "Assim brilhe a luz de vocês, para que 
veja as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que estás nos céus". Com o objetivo de 
mostrar que Deus deseja que tenhamos, no mundo, famílias que causem impacto, famílias que 
sejam irresistíveis, acima de tudo aos olhos do Pai. Hoje à noite teremos um momento de 
consagração das nossas famílias. Vamos consagrar nosso lar a Deus! 

PROGRAMAÇÃO DA JUVENTUDE – Atenção para as programações dos próximos sábados: 

Dia 03/06 das 8h às 17h: Treinamento de Evangelismo Criativo – Manhã: Palestras com Pr. 
Salomão falando sobre evangelismo e Nedson falando sobre chamado – Tarde de oficinas: Louvor, 
dança, teatro, claw, circo, métodos de evangelismo criativo. Custo somente com almoço. Para mais 
informações falar com Danilo Leitão. Neste mesmo dia, às 18h30 teremos culto jovem com a 
participação da IB Getsêmani que trará uma simulação da Igreja Perseguida. Dia 10/06: 
Evangelismo Criativo com a Vila Vitória. Para mais informações falar com Thiago, Hudson e Danilo. 

PR. ANDERSON NA VILA VITÓRIA – Hoje à noite o Pr. Anderson Cavalcanti estará na Vila 

Vitória levando uma reflexão para as famílias da Congregação. 

PALESTRA – No dia 30 teremos uma palestra sobre saúde emocional com a Dr. Rosa, a partir 

das 19h. Todos estão convidados. Para mais informações falar com a Ir.ª Socorro Bezerra. 

CULTO DE GRATIDÃO – Próxima quarta, 31, o Pr. Anderson e Família convida a igreja para 

celebrar com culto de gratidão os seus 10 anos de Ministério. Toda a igreja está convidada! 

EBF – Faça já sua inscrição para a EBF! Hoje à noite teremos mais informações. 

 
Não fique de fora! Fique atento ao noticiário SIB de cada semana! 

 
 
 
 

EXPEDIENTE: 3ª Feira – Min. de Arte – 19h / 4ª Feira – Culto de Oração e Doutrina – 19h / 6ª Feira 
– Ensaio do Coral – 19h / Sábado – Culto de Oração – 6h30, Min. Música – 16h ou 21h, 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 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  98141-9942 
2º Vice-Moderador: Pr. Bento Paiva 3302-9370 

TEMA ANUAL DA CBB de 2017: Anunciando o Reino com o Poder de Deus. 
DIVISA: “Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na Terra como no Céu”. 
(Mateus 6.10) 
 

Educação Cristã: Fran Farias / 98815-8578 
Email: professorafranfarias@gmail.com 
Ministério de Música: Jonathan Souza/ 98865-
1272 / Email: jonathanjhon20@gmail.com 

http://biblia.gospelprime.com.br/dicionario/Deus/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAÇÃO NOTURNA 

FAMÍLIAS IRRESISTÍVEIS BRILHAM COMO A LUZ 
• Saudação e Boas Vindas 

• Momento Família 

• Oração  
• Tema, Divisa Bíblica e Música Tema do Mês da Família 

• Tema: “Famílias Irresistíveis”.  

• Divisa: "Assim brilhe a luz de vocês, para que veja as suas boas obras e glorifiquem ao 
Pai de vocês, que estás nos céus". (Mateus 5.16) 

● Música Tema: Discípulos Teus (Vanessa e Leo Gomes) 

Vídeo de Sensibilização 
 

...PORQUE REFLETEM A LUZ DE CRISTO 

• Recitativo Bíblico                                                                                       João 8.12 
“Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem 

me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida”. 
Cântico                                                            ♫ Toma o teu lugar” (A. P. Valadão) 

• Oração  

• Dedicação de Vida e Bens                         446 HCC “Brilho celeste” (Zelley/Cook) 

• Oração  
Momento de Oração pela Nação (Vídeo) 

 
...E ILUMINAM TODOS AOS REDOR 

• Leitura Bíblica Alternada                                                                        Atos 4.7-13 
• Dirigente: Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los: Com 

que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito 
Santo, disse-lhes: Autoridades e líderes do povo! 

• Congregação: Visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de 
bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, 
saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o 
Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, 
este homem está aí curado diante dos senhores. 

• Dirigente: Este Jesus é ‘a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a 
pedra angular’. Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu não há nenhum 
outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. 

• Todos: Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e 
sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus”. 

• Cânticos                                                                                    Primícias do Louvor 
♫ Família debaixo da Graça (Maurício Paes) ♫Bendita Será (L. Arcanjo; D. Sacer) 

• Oração de Louvor 

• Mensagem Musical  Juntos (P. C. Baruk)                    Jonathan Souza 

• Mensagem Bíblica                                                                        Pr. Elizeu Martins 
“Qualidades de um casamento bem sucedido”. (Salmos 128) 

• Consagração de Famílias    “Sonda-me, Usa-me”(Aline Barros, Ana e Edson Feitosa) 

• Oração Final e Bênção 
● Enceramento do Mês da Família        “Família Bendita do Senhor” (A. Paula Valadão) 

● Poslúdio                                                                                                  Instrumental 

•  

 

 

CELEBRAÇÃO MATUTINA 
 

FAMÍLIAS IRRESISTÍVEIS QUE BUSCAM CONSTANTEMENTE A PROTEÇÃO  DE 
DEUS... 

 

...SÃO ABENÇOADAS E PROTEGIDAS SOB SUA FORTE MÃO 

• Momento Diaconal 

• Momento Família 
● Saudação e Boas-Vindas 
● Prelúdio                                                                                                            Instrumental 
● Oração 
● Recitativo Bíblico                                                                                        Salmo 34.18,15 

"Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de 
Espírito. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao 

seu clamor." 
● Cântico                               ♫ Perdão e Graça (Vineyard)                  .Primícias do Louvor 

• Tema, Divisa Bíblica e Música Tema do Mês da Família 

• Tema: “Famílias Irresistíveis”.  

• Divisa: "Assim brilhe a luz de vocês, para que veja as suas boas obras e glorifiquem ao 
Pai de vocês, que estás nos céus". (Mateus 5.16) 

● Música Tema: Discípulos Teus (Vanessa e Leo Gomes) 
● Momento de Oração pelas Famílias e pela Nação 

...SÃO ASSISTIDAS QUANDO PASSAM POR TENTAÇÕES, E 
 AMPARADAS PELO LIVRAMENTO DO SENHOR 

● Leitura Bíblica                                                                                               Salmo 32.6-11 
Dirigente: Senhor Deus, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser 
encontrado; quando as muitas águas se levantarem elas não o atingirão. 
Congregação: Tu és o meu abrigo; tu me preservarás das angústias e me cercarás de 
canções de livramento. 
Dirigente: Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir; eu o 
aconselharei e cuidarei de você.  
Congregação: Não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas 
precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. 
Dirigente: Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem 
nele confia. 
Todos: Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos! Cantem de alegria, 
todos vocês que são retos de coração. 

● Cânticos                                                                                               Primícias do Louvor 
♫ Aclame ao Senhor (D. Zscheck; A. P. Valadão) ♫Lugar Seguro (A. Freire e A. Barros) 

● Dedicação de Vida e Bens                                     ♫ Minha Casa e eu (Morris Chaomam) 
● Oração Dedicatória 

...SÃO ALIMENTADAS E FORTALECIDAS POR SUA PALAVRA E, EM 
SEGURANÇA, 

 DESFRUTARÃO DE PLENO BEM-ESTAR                                                                                                                                                                                                    
● Mensagem Bíblica                                                                                  Bel. Mauro Corrêa 

“Famílias irresistíveis buscam a proteção de Deus” 
● Cântico                    ♫ Eu me Alegro em ti" (Webster/vers.: Shalom Ministério de Louvor) 
● Oração Final e Bênção 
● Poslúdio                                                                                                            Instrumental 

 
 
 
 

 ESCALA DOMINICAL 
Dirigente: Família Sodré (M) / Família Martins (N) 
Dedicação: M: Mª Farias / Eva / Adélia 
                    N: Lidia / Irene / Mira  
Plantão: M: Frazão / André 
               N: Flávio / Joelma                
 

 

 
 

 

 

Mídia: Danilo Leitão (M/N)  
Recepção: Diego / Rita / Deujanira (M)  
                   Mário / Carla / J.Vitor (N) 

 


