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IGREJA REFORMADA, SEMPRE REFORMANDO 
Um dos lemas da Reforma Protestante do século XVI foi: “Igreja Reformada, 

sempre reformando”. É necessário entender que isso não significa um movimento exaustivo 
da igreja em buscar mudanças e novidades, aderindo às últimas tendências do “mercado” 
da fé. Ao contrário, significa que a igreja precisa constantemente examinar sua teologia e 
sua ética para saber se estão alinhadas com as Escrituras Sagradas. Nesse sentido, ao 
examinar a igreja contemporânea pelo crivo das Escrituras, chegamos à conclusão 
inequívoca que ela precisa continuar se reformando, e isso por algumas razões:  
1) Em primeiro lugar, porque há na igreja contemporânea sinais de infidelidade às 
Escrituras. O liberalismo teológico (relativiza a autoridade da Bíblia, mescla a doutrina 
bíblica com filosofia e ciências da religião), nega a inerrância, a infalibilidade e a suficiência 
das Escrituras. Por outro lado, vemos avançar no meio evangélico o sincretismo religioso 
(mescla de doutrinas diferentes). O misticismo pagão (forças e entes sobrenaturais, receber 
sinais ou mensagens de uma divindade) adentrou os portais das igrejas e práticas 
completamente estranhas à palavra de Deus são adotadas nos cultos, desviando as 
pessoas da sã doutrina.  
2) Em segundo lugar, porque há na igreja contemporânea evidência de graves desvios 
morais. A teologia é a mãe da ética. Se a doutrina é falsa, a ética será trôpega. Se os marcos 
doutrinários são arrancados, o relativismo moral se estabelece. As pessoas entram para a 
igreja, mas não são transformadas. Há muita adesão e pouca conversão. Muito ajuntamento 
e pouco quebrantamento. Há pastores que são lobos disfarçados. Seu propósito não é 
alimentar as ovelhas, mas destruir as ovelhas. Mercadejam a palavra. Não amam o Supremo 
Pastor das ovelhas nem cuidam das ovelhas do Supremo Pastor.  
3) Em terceiro lugar, porque há na igreja contemporânea indícios de uma ortodoxia sem 
vigor espiritual. Se alguns descambam na teologia e na ética, outros mantêm-se fiéis à 
doutrina, mas perderam o fervor. Como a igreja de Éfeso, são firmes na palavra, são zelosos 
na ética e perseveram nas tribulações, mas já abandonaram o seu primeiro amor. Há um 
abismo entre o que creem e o que vivem, pois, a verdade que professam não aquece mais 
seu coração. A vida cristã foi colocada no piloto automático. Estão tão acostumados com o 
sagrado que não sentem mais deleite nas coisas lá do alto.  

Diante desta análise, sim, nós precisamos de uma reforma que nos leve de volta à 
doutrina bíblica. Uma reforma que nos leve de volta ao deleite na adoração e ao fervor na 
oração. Uma reforma que nos tire do conforto das quatro paredes e nos leve aos lugares 
mais longínquos do mundo. Uma reforma que comece dentro de cada discípulo do Senhor. 
Oh, que nosso coração se volte para Deus em sincero arrependimento! Oh, que Deus 
derrame sobre nós do seu Espírito, trazendo restauração para sua igreja! Lutero afirmou 
que “O verdadeiro tesouro da Igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de 
Deus”. Esse tesouro estabelece os preceitos designados por Deus onde os homens devem 
caminhar e obedecer. 

 

Deus em Cristo nos abençoe!! 

Thiago Neves, Ministro da Juventude 
(Parte do texto extraído e adaptado do Reverendo Hernandes Dias Lopes) 
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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   

31 – Dia da Reforma Protestante 
     – Culto de Oração e Doutrina Dirigente: Jonathan Estudo: Ir.º Antônio Nogueira 

02/ 11 – Convivência Min. de Música – Ministério de Música 
03 – Tarde Musical – Diáconos 
04 – Ceia do Senhor 
     – 11º Café da Manhã – Ministério de Música e Diáconos 
     – Abertura do mês da Música – Ministério de Música 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA  

29 – Dezidério da Silva Costa ☺ 98828-6410 / 98212-0985 
     – Leonildes Alves Conceição Paradela ☺ 3225-2710 / 98706-6659 
30 – José Raimundo Rosa ☺ 3232-9982 / 98786-2834 
31 – Margarete Campos Bogéa ☺ 3243-8698 / 98806-4838 / 3214-1085 
     – Naídes Silva Alves ☺ 3223-3797 
     – Hadassa Suzany Lobato dos Santos ☺ 
01/11 – Mariana Sousa Fonseca ☺ 98470-5609 / 98135-9948 
02 – Jamacy Cardoso de Jesus Silva ☺ 98194-0560 
03 – Maria Zélia Amorim ☺ 3271-5195 
04 – Anderson Carlos Guimaraes Cavalcanti ☺ 99606-5016 

FIQUE POR DENTRO 
CAMPANHA DE MISSÕES – Ainda da tempo de contribuir para a campanha de 

missões nacionais. Tema: “Movidos pela Graça” e Divisa: 2Co 4.15. Os Alvos por classe 
de EBD são: Maturidade R$1.600,00; Adultos R$1.200,00; Casais R$1.600,00; Jovens e 
Adolescentes R$1.000,00; Crianças R$600,00; Novos Decididos R$400,00; Igreja: 
R$600,00. Você que é aluno da EBD pode entregar a oferta ao seu professor ou, se 
preferir, entregar no momento de dedicação de dízimos e ofertas.  

FALECIMENTO – Faleceu dia 26, o irmão João Ribeiro Serra, aos 90 anos. Membro 

da igreja desde 1968. Pêsames à família enlutada. 

2º TURNO DAS ELEIÇÕES – Em virtude do 2º turno das eleições para presidente em 

nosso país, a nossa programação deste domingo pela manhã será alterada. Teremos 
somente o culto às 9h, com mensagem em celebração aos 501 anos da Reforma 
Protestante. 

MANUAL ECLESIÁSTICO 2019 – Na última reunião ministerial, ocorrida no dia 

16/10, ficou decidido que os líderes de ministérios e organizações deverão entregar para 
o ministério de Educação Cristã, o calendário 2019 até o dia 20/11, para que assim o 
ministério possa organizar o manual eclesiástico do próximo ano. O email para envio é 
thiagocarvalho782@gmail.com Para mais informações procurar o irmão Thiago Neves. 
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 – 9h, Culto Jovem – 19h  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 

mailto:thiagocarvalho782@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

CELEBRAÇÃO AO SENHOR – MANHÃ 
 

Processional                     Instrumental 
Saudação e Boas Vindas 

TEMPO DE ADORAÇÃO 
Prelúdio                      Instrumental 
Oração                    
Recitativo Bíblico Congregacional                                  Cl 1.15-17 
“Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda criação, pois 

Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as 
invisíveis, sejam trono, sejam soberanias, poderes ou autoridades; todas 
as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas 

e Nele tudo subsiste”. 

Momento de Louvor                                       Min. de Adoração 
406 HCC “Castelo Forte é nosso Deus” (Martinho Lutero) 

♫ Deus, somente Deus (Phill Mchugh) 

♫ Aclame ao Senhor (Darlen Zscheck/Ana Paula Valadão) 

Oração de Louvor 
TEMPO DE ENTREGA 

Recitativo Bíblico Congregacional                           2Cr 7.14 e 15 
“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar 

a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei 
dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora, 

estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste 
lugar”. 

Momento de Intercessão pelo Brasil 
Canto Congregacional  

526 HCC “Cristo é a única Esperança” (Mário B. França/Bill Ichter) 
TEMPO DE RECONHECIMENTO E CONSAGRAÇÃO 

Recitativo Bíblico                                                 Rm 11.36       
“Porque Dele, e por Ele, e para Ele, são todas as coisas; glória, 

pois, a Ele eternamente. Amém”. 
Dedicação de Vidas e Bens                      ♫ A Ele a glória (Ana Paula Valadão) 
Oração Dedicatória  

TEMPO DE EDIFICAÇÃO 
Mensagem Bíblica            Sem. Thiago Neves   
Oração Final e Bênção 
Avisos e Comunicações                         Min. de Comunicação 
Poslúdio                     Instrumental 
Recessional                     Instrumental 
 

 

ESCALA DOMINICAL 
Dirigente:  Jonathan (M /N) 

Mídia: Deborah (M) Leticia (N) 
Recepção: M: Mário, Perla e Cleiton 
                   N: Mário, Maria Rosa e João Victor       

 

Dedicação: F. Frazão / Mirailde / Mauro (M) 
                    Placidia / Joelma / Eva (N) 
Plantão:  Nazaré / Adélia (M) 
                Irene / André (N) 
 

 

 
 

CELEBRAÇÃO AO SENHOR - NOITE 

“Culto de Consagração ao Santo Ministério” 
Processional                                    Instrumental 
Saudação e Boas Vindas 

TEMPO DE ADORAÇÃO 
Prelúdio Cantado                      Coro Exultai 
Oração 
Intróito Bíblico Congregacional                             Jr 1.5; Rm 11.29      

“Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi; antes de você nascer, eu o 
separei e o designei profeta às nações. Pois os dons e chamado de Deus 

são irrevogáveis.” 
Canto Congregacional        

560 HCC “Olhando para Cristo” (João F. Soren/C. Miles) 

Leitura Bíblica Alternada                     At 20.28; 1Tm 3. 1-5 e 7; At 20.24; Jr 3.15 
Congregação: Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o 
Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que 
Ele comprou com o seu próprio sangue. 
Dirigente: Esta afirmação é digna de confiança: se alguém deseja ser bispo, 
deseja uma nobre função. 
Pastores: É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só 
mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não 
deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não 
apegado ao dinheiro. 
Congregação: Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos 
sujeitos a ele, com toda dignidade. Também deve ter boa reputação perante os 
de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. 
Pr. Benedito: Porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, 
contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor 
Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. 
Todos: E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apascentem com 
conhecimento e com inteligência. 
Momento de Louvor                          Primícias do Louvor 

♫ Marca de Cristo (Com. Da Zona Sul) 
♫ Rendido Estou (Sam Knock/Aline Barros) 

Oração de Louvor 
Participação Especial                   Cong. Hebrom 

TEMPO DE RECONHECIMENTO E CONSAGRAÇÃO 
Recitativo Bíblico                                               Sl 126. 5 e 6       
“Os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. Quem sai andando e 
chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes”. 
Dedicação de Vidas e Bens                          ♫ Eis-me Aqui (Ana Paula Valadão) 
Oração Dedicatória  
Leitura do Relatório do Concílio Examinatório 
Entrega da Bíblia              Pr. Salomão César 
Imposição de mãos pelos ministros 
Oração de Consagração                                          Pr. Dalierson Sarrazin 

TEMPO DE EDIFICAÇÃO 
Mensagem Musical     Rastros de Amor (Asaph Borba)              Jonathan Souza 
Mensagem Bíblica                    Pr. Anderson Cavalnti  
Canto Congregacional  478 HCC “Tua Voz Escuto a convocar-me” (Hiram Rollo Jr.) 

Oração Final e Bênção – pelo novel pastor 
Poslúdio                              Instrumental 
Recessional                    
Instrumental 

 


