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LEMBRANÇAS 

 

Assim como a igreja de Éfeso, durante todo este mês, estamos sendo convidados a 
fazer uma verdadeira reflexão, "Lembre-se de onde caiu! Arrependa-se e pratique as obras que 
praticava no princípio..." (Ap 2.5a). Tais palavras explicitam o estado espiritual daquela igreja. 
Com elogio e repreensão, correção e ressaltando as promessas de Deus, aquela comunidade 
e todas as igrejas cristãs são encorajadas a permanecerem fiéis em seguir a Jesus 
Cristo. Nesse sentido, é evidente reconsiderar a necessidade de voltar ao primeiro amor, rever 
o que nos afasta da prática do amor fraterno, da comunhão e de Cristo. O amor era um 
assunto de vital importância para a igreja primitiva. Sua ausência era encarada como 
decadência na vida cristã. Logo, nos tornar indiferentes a tal proposição é negligenciar a 
necessidade constante da presença de Deus como caminho que nos leva a examinar nossa 
conduta e corrigir nossas atitudes.  

A doutrina de uma comunidade cristã revela parte de seu caráter. Isso porque há 
cristãos que sabem muito da doutrina, mas nunca a transformaram em ações. O caráter da 
igreja de Éfeso tinha um diferencial em relação às demais igrejas: estava alinhada com as 
práticas litúrgicas e doutrinárias, mas divorciada da prática da piedade e do exercício do amor. 
O entusiasmo que tinham com o Senhor Jesus se havia esfriado. A vida em comunidade 
contagiante que tinham no início da jornada cristã acabara. Aquele amor original, puro, 
fervoroso e alegre, descrito pelo Apóstolo Paulo em Corinto (I Co 13), extinguira-se.  

No início, eles haviam experimentado esse amor, mas a sua constante luta contra os 
falsos mestres e seu ódio pelas heresias (Ef 4.13-14) endureceram os sentimentos nobres da 
tolerância que o cristianismo havia ensinado, a tal ponto que o amor, como maior virtude cristã, 
teria sido esquecido. Jesus nos ensinou que pureza de doutrina e a fidelidade não podem ser 
substitutos do amor. A compaixão era marcante na igreja primitiva. Eles cresciam na proporção 
que amavam.  

Uma vida de devoção verdadeira a Deus aciona todas as nossas faculdades. O 
lembrete divino diz: "lembre-se de onde caiu", uma exortação à memória piedosa acerca de um 
estilo de vida que antes os crentes de Éfeso viviam. Uma das forças do homem é capacidade 
de olhar para trás e relembrar os acontecimentos da vida. Eles precisavam se lembrar do 
momento da queda, rever os fatos e resgatar a chama do primeiro amor de maneira pura e 
honesta. Mas é verdade que reconstruir os fatos, ambiente e circunstâncias do passado é um 
grande desafio, um exercício psicológico muitas vezes desgastante. Jesus, através de João, 
está ressaltando um dos maiores problemas enfrentados pelo homem, que é o cárcere 
intelectual. A rigidez com que os homens e mulheres pensam e compreendem a si mesmos e o 
mundo que os envolve, tem os levado à indiferença, principalmente, no que diz respeito a 
necessidade de retornar àquele que é perfeito e exige de nós uma conduta conforme os 
princípios das Sagradas Escrituras. Todavia, trazer à memória os dias de piedade com que 
viviam os cristãos daquele lugar só valorizaria a esperança em seus corações. "Todavia, 
lembro-me também do que pode me dar esperança" (Lm 3.21). Assim seja em nossa vida 
Segunda Igreja Batista de São Luís. Em especial a Juventude mui querida, pois ESTAMOS EM 
OBRAS: DE VOLTA AO PRIMEIRO AMOR!  

 

Deus em Cristo nos abençoe!  

Thiago Neves - Ministro da Juventude SIB 

 

Boletim Dominical 34 – SIB Rumo aos 60 anos  

     SEGUNDA IGREJA BATISTA DE SÃO LUIS 
Rua da Vitória, nº 66 – João Paulo CEP 65040 – 120     3223-4760       

Organizada em 1º de maio de 1957 

Email: segundaigrejabatista_1957@hotmail.com 

Pr. Titular: Anderson Carlos Guimarães Cavalcanti 

Pr. Eméritos: Nelson Silva Amaral (in memoriam) 
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AGENDE-SE 
 

28 – Momento Diaconal SIB - Corpo Diaconal 
     – Culto Missionário – Ministério de Missões e Evangelismo 
31 – Culto de Oração e Doutrina Dirigente: Alisson Corrêa Estudo: Pr. Nonato do Monte 
04/09 – Café da Manhã Missionário – Min. Missões e Evangelismo, Min. Discipulado e Integração, 
Min.      Visitação e Intercessão 
          – EBD Cívica – Escola Bíblica Dominical     
          – Ceia do Senhor (Manhã) 
          – Participação no Culto da Congregação Maracanã – Ministério de Missões e Evangelismo 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA   
29 – Roziele da Silva Viana  98202-8978 
31 – Raimunda Pereira Martins  99912-7769 
01/09 – Riana Morgado Silva do Nascimento  98861-5660 
          – Lucas Silva Trindade  98182-2301 
02 – Joelma de Lima Sodré Campos  99985-3109 
     – Maria Celeste Azevedo Baía  98758-6326 
 
FIQUE POR DENTRO  

MÊS DA JUVENTUDE – Está acabando o mês da Juventude sob o tema “Estamos em obras: 

de volta ao primeiro amor” e divisa em Apocalipse 2.4,5a. Na quarta dia 31 estaremos com 
programação de encerramento. Participe! 

ACAMPAMENTO DA JUVENTUDE – Não perca tempo! Faça já sua inscrição, para o 

ACAMPA JOVEM através do site: www.sibsaoluis.com.br ou na secretaria da igreja. Será nos dias 
6 a 8 de setembro. O valor será de R$60,00. Tema: “Discipulado, o caminho para firmar o caráter 
cristão” e divisa em 2 Tm 2.2. Local: Chácara Joquemi (a mesma da Convivência).  

LICENÇA-PATERNIDADE E FÉRIAS – Pastor Anderson usufruirá da licença-paternidade por 

20 dias e em seguida fará o uso de suas férias, retornando às atividades dia 28 de setembro, 
conforme comunicado à igreja em sessão ordinária do dia 18 de maio deste ano. Neste período o 
Vice-Presidente Mauro Corrêa responderá pela igreja. 

CULTO ADMINISTRATIVO ADIADO – O culto administrativo que estava no planejamento do 

dia 21/09 será adiado para o dia 05/10 onde o Pr. Anderson já haverá retornado das férias. 

AÇÃO SOCIAL – Próximo domingo recolheremos alimentos para cesta básica. 

MCA NO RIO GRANDE – Dia 20 deste mês foi organizada a MCA no Rio Grande. Neste dia a 

MCA SIB elegeu a diretoria da MCA no Rio Grande. Alegremo-nos com o trabalho da obra do 
Senhor que está sendo feita para sua glória! 
 
 

EXPEDIENTE: 3ª Feira – Min. de Artes – 19h / 4ª Feira – Culto de Oração e Doutrina – 19h 
Sábado – Culto de Oração – 6h30, Amigos de Missões – 16h, Min. Música – 16h, Ensaio do Coral 
– 18h, Culto Jovem – 19h   
Domingo: EBD – 9h às 10h, Culto Matutino – 10h, ER – 16h, MR e MCA – 17h, S.H.B e JCA – 
17h30, 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 

TEMA ANUAL DA CBB de 2016: Transformados pelo Poder do Reino de Deus 
DIVISA: “Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder”. (1 

Coríntios 4.20) 

Tema do Mês de Agosto: “Estamos em obras: de volta ao primeiro amor”. 
Divisa: Apocalipse 2.4,5a 

M. M. Ametista Raposo: 3ª a 6ª – das 
9h às 13h      98174-2317 / 9983-1187 
Email: ametistaraposo@gmail.com 

 

http://www.sibsaoluis.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAÇÃO NOTURNA 
Ministério de Comunicação 
Prelúdio                                                                                                 Instrumental 
Oração 
Introito Bíblico Congregacional                                              Sl 126. 1, 2 e 3 (ARA) 
 “Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. 
Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua, de júbilo; então 

entre as nações se dizia: Grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, 
grandes coisas fez o Senhor por nós; por isso, estamos alegres”. 

Saudação e Boas Vindas                      “Hosana/Tempo de Festa” (A. P. Valadão) 
TU ÉS O NOSSO DEUS E A TI QUEREMOS ADORAR! 

Oração de Exaltação 
Leitura Bíblica Alternada                                     Is 6. 8 (NVI); 61. 1 – 4 (ARA) 
Dirigente: Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: ‘Quem enviarei? Quem irá 
por nós? E eu respondi: Eis-me aqui. Envia-me! 
Congregação: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me 
ungiu para pregar boas-novas aos quebrantados, enviou-me a curar os 
quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em 
liberdade os algemados; 
Juventude: A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso 
Deus; a consolar todos os que choram; 
Congregação: E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de 
cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor, em vez de espírito 
angustiado; a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor 
para sua glória; 
Todos: Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes 
destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em 
geração.  
Cânticos Congregacionais                                                     Vocal Juventude 

♫ Grandes Coisas (Fernandinho) ♫Sonda-me, Usa-me (Ana e E. Feitosa; A. Barros) 

RENOVA EM NÓS A CANÇÃO DO AMOR POR TI, SENHOR 
Recitativo do Tema, divisa e cântico do Hino Oficial – Mês da Juventude 
Tema: “Estamos em Obras: de volta ao primeiro Amor” 
Divisa: “Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro Amor. Lembra-te, 
pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras [...]”. 
(Ap 2. 4, 5a - ARC) 
Hino Oficial: “Primeiro Amor” (A. Rocha) 
Dedicação de Vidas e Bens     “438 HCC – Quero ser um vaso de benção” (H. G. Smyth) 

Oração Dedicatória / Saída das Crianças 
QUEREMOS SER UM VASO NOVO EM TUAS MÃOS 

Leitura Bíblica              “Jeremias 18.1 – 6”                                  Dirigente 
Ministração dos Vasos Quebrados                                             Ministério de Artes 
Mensagem Bíblica                      Profª Fran Farias            
Renovação de Compromisso e Convite à Salvação 
Mensagem Musical                 Juventude 
Oração Final e Benção 
Poslúdio               Instrumental 

Poslúdio                                                                            Instrumental 
 

 

CELEBRAÇÃO MATUTINA 
Escola Bíblica Dominical                                                                                    9h  
Encerramento                                                                 381 CC “Amor Fraternal” 
Prelúdio Cantado    “Que se abram os céus” (K. Jobe/Vs. A. P. Valadão; N. Soares) 

Oração 
Introito Bíblico                                     Sl 84. 1, 2 e 4 (ARC) 
“Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha 
alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor; o meu coração e a 

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

Saudação e Boas vindas            “Há uma unção” (K. Lucas) 
Momento Jovem 

QUE JAMAIS SE PERCA EM NÓS O DESEJO DE TE ADORAR, SENHOR 
Leitura Bíblica Alternada                         Sl 51.1; 103.13; 51.10 e 17 (NVI) 
Dirigente: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor; por tua grande 
compaixão apaga as minhas transgressões; 
Juventude: Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem 
compaixão dos que o temem; 
Congregação: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim 
um espírito estável; 
Todos: Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado; um 
coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. 
Cânticos Congregacionais               Vocal Juventude 

♫ Primeira Essência (A. Freire; A. Barros)  ♫ Preciso de Ti (A. P. Valadão) 

Oração de Louvor 
QUE OS NOSSOS MOMENTOS E OS NOSSOS DIAS SEJAM SEMPRE 

PARA TI, SENHOR 
Dedicação de Vidas e Bens  “305 CC – Consagrar Tudo” (S. D. Phelps; R. Lowry) 

Oração Dedicatória 
QUE OS NOSSOS OLHOS NÃO PERCAM O BRILHO DO PRIMEIRO AMOR 

POR TI 
Recitativo do Tema, divisa e cântico do Hino Oficial – Mês da Juventude 
Tema: “Estamos em Obras: de volta ao primeiro Amor” 
Divisa: “Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro Amor. Lembra-te, 
pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras [...]”.  
(Ap 2. 4, 5a - ARC) 
Hino Oficial: “Primeiro Amor” (A. Rocha) 

QUE A TUA PALAVRA SEJA O CENTRO DO NOSSO VIVER 
Mensagem Musical           “Quero Tocar-te” (A. Valadão)           Vocal Juventude 
Reflexão Bíblica            Pr. Salomão César 
Oração Final 
Poslúdio                                                                                             Instrumental 
 

 ESCALA DOMINICAL 
Dirigente: Joel (M) / Thiago e Daniele (N) 
Dedicação: Rosário, Ester, Danilo (M/N) 
Plantão: Mirailde, Dezidério, Irene (M)  
               R.Rosa, Lidia, André (N) 
 

 
 

 
 

 

Regência: Rosemary (M) MM Ametista Raposo 
(N) 
Mídia: Débora R. (M/N)  
Recepção: Deujanira / Mário (M)  
                    Mário, Cleiton (N) 

 


