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FAMÍLIAS VENCEDORAS SE DIVERTEM JUNTAS 

 

Existem ao nosso dispor, de forma natural, ações e atitudes que servem de 
medidas terapêuticas. A recreação é uma delas e totalmente ao dispor de todos, 
porque ela pode ser exercitada em pequenas coisas. O que precisa ter é 
disposição, vontade e consciência do bem estar. Às vezes, um simples encontro 
com amigos e boas risadas já pode representar um momento lúdico. Alguém já 
disse que rir é o melhor remédio. Rir produz química ao cérebro e ajuda até 
mesmo na renovação das células, dizem os entendidos na área. Portanto, 
atividades recreativas fazem bem ao corpo e à mente. Por isso, a família precisa 
encontrar tempo, motivação e condições para que a diversão esteja presente.  

Não sei qual o grau de importância que você e sua família dão ao 
divertimento, ao lazer, mas o que sei é que o que não parece importante para 
alguns, com certeza tem relevância indescritível. A vida lúdica é essencial para a 
saúde emocional nesse tempo de tanto sofrimento que nos cerca. Vivemos num 
mundo estressante, e o lazer serve como antídoto contra essa experiência que 
pode se tornar dolorosa. A diversão é um recurso natural. É quando em 
determinado momento mudamos o rumo das coisas. A diversão atua como fonte 
de equilíbrio, produtividade e felicidade. Poderia ser também chamada de fonte 
da felicidade e do bem estar. 

O bom humor e a diversão ajudam nisso. É um elemento essencial para o 
bom desenvolvimento da intimidade conjugal e familiar. Essa intimidade não se 
refere exclusivamente ao sentido da sexualidade, mas encontros significativos. 
Há casais e famílias que jamais riem juntos. Uma coisa muito legal é quando 
podemos rir de nós mesmos, de nossas atrapalhadas e “micos”. Isso é salutar. 
Faz bem. É enriquecedor. Traz equilíbrio às “contas” do viver bem! 

A família precisa ser feliz e uma das maneiras de cultivar isso é se divertindo. 
Talvez neste tempo tão corrido e de tanto individualismo, cada membro da 

casa esteja ficando em seu próprio mundo, seu canto, sem desfrutar de algo 
poderoso e libertador que é o divertimento. Para que haja esse desenvolvimento 
de se divertir em família, é preciso que haja, a princípio, interesse pelas coisas e 
gostos um do outro. 

Esse divertimento pode incluir a leitura em família de um livro, por ser na área 
cultural em ver uma peça de teatro ou um bom filme, pode ser um dia de 
recordação e risos na contemplação de fotos antigas da família; uma boa 
refeição muitas vezes se encaixa na recreação, como também jogos, visitas aos 
familiares, etc. 

Passar pela vida e não se divertir em família é mau negócio de vida. 
  

(Por: Hudson Galdino da Silva) 
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AGENDE-SE 

29 – Momento Diaconal SIB     

     – Almoço da Família SIB – Ministério de Comunhão e Comunicação 

01 – Culto de Oração e Doutrina Dirigente: Silvia Estudo: Pr. Anderson 

02 – Dia Internacional de Oração pelas Crianças em Crise 

05 – Dia do Homem Batista - 1º domingo do mês 

     – Homenagem aos Homens nas Classes – Escola Bíblica Dominical 

     – Ceia do Senhor (Noite) 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA   

30 – Celimar Cardoso Silva  98828-5851 

     – Juliene Coelho Goes dos Santos  987271040 / 98847-1192 

     – Shoraia Chaves de Vasconcelos  98727-1407 

03/06 – Maria Serra Rêgo  3253-3146 

          – Gabriela Vieira dos Santos  3302-4475 / 98860-3327 / 98421-4487 

 
FIQUE POR DENTRO  

MÊS DA FAMÍLIA – Hoje à noite encerra-se o mês da Família. O Ministério da 

Família trouxe momentos de edificação e crescimento para as famílias da igreja com o 
tema: “Famílias que vencem”. Muitas famílias foram edificadas! 

CULTO DE EDUCAÇÃO CRISTÃ – Dia 11 de junho, às 19h, no Templo da SIB, 

com o tema Preparando o presente para transformar o futuro. Divisa: 2Tm 3.16. A 
oradora será a Educadora Samya Soares. 

REUNIÃO DOS LÍDERES PGM – No dia 10/06 às 19h haverá uma reunião somente 

com os líderes dos grupos pequenos multiplicadores. Não falte! 
 
 
 
 
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   
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) 
 
 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAÇÃO NOTURNA 
Ministério de comunicação 
Prelúdio Cantado                                   236 HCC “Sim, com certeza meu Senhor aqui está” 
Oração 
Saudação                       ♫ Juntos 
Oração de Louvor 

FAMÍLIAS VENCEDORAS LUTAM SEMPRE! 
Introito Bíblico                                          Neemias 4.14  
“E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados, e ao restante do povo: 

Não os temais; lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos 
irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas”. 

Apoteose                                                               Ministério de Música e Ministério de Artes 
FAMÍLIAS VENCEDORAS SABEM QUE É DEUS QUEM DÁ A VITÓRIA 

Leitura Bíblica Alternada                                        Êxodo 15.1-18 
Dirigente: “Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao SENHOR, e falaram, dizendo: 
‘Cantarei ao SENHOR, porque gloriosamente triunfou; lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. 
Homens: O Senhor é a minha força, e o meu cântico; ele me foi por salvação; este é o meu Deus, 
portanto lhe farei uma habitação; ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. 
Mulheres: O Senhor é homem de guerra; o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó 
e o seu exército; e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no Mar Vermelho. Os abismos os 
cobriram; desceram às profundezas como pedra. 
Jovens e Adolescentes: A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder, a tua destra, ó 
Senhor, tem despedaçado o inimigo; 
Dirigente: E com a grandeza da tua excelência derrubaste aos que se levantaram contra ti;  
enviaste o teu furor, que os consumiu como o restolho. 
Todos: E com o sopro de tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam como 
montão; os abismos coalharam-se no coração do mar. 
Casais: O inimigo dizia: Perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos; fartar-se-á a minha alma 
deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os 
cobriu; afundaram-se como chumbo em veementes águas. 
Adultos solteiros, divorciados e viúvos: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é 
como tu glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Estendeste a tua 
mão direita; a terra os tragou. 
Todos: Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo, que salvaste; com a tua força o levaste à 
habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram, uma dor apoderou-se dos 
habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmaram; dos poderosos dos moabitas 
apoderou-se um tremor; derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor caiu sobre 
eles; pela grandeza do teu braço emudeceram como pedra; até que o teu povo houvesse passado, ó 
Senhor, até que passasse este povo que adquiriste. 
Dirigente: Tu os introduzirás, e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, 
aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O 
Senhor reinará eterna e perpetuamente’. 
Hino Congregacional                            471 CC “Vitorioso”                                                          
Filme de sensibilização                                “Famílias que vencem” (Ministério OIKOS) 

FAMÍLIAS VENCEDORAS SABEM QUE DEUS ESTÁ AO SEU LADO EM TODOS OS 
MOMENTOS 

Tema:  “Famílias que Vencem” 
Divisa: “Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos 
amou.” (Romanos 8.37) 
Música tema: “Famílias que vencem” 
Momentos de Oração pelas Famílias que tem enfrentado lutas 
Dedicação de Vidas, Dízimos e Ofertas                  473 HCC “Segundo a vontade de Deus” 
Oração Dedicatória 
Saída das Crianças / Culto Infantil 
Mensagem Bíblica                                                                 Pr. Anderson Cavalcanti 

“Ganhando ou perdendo, a família é do Senhor!” (Filipenses 4.10-13)  
Oração Final e Bênção 
Poslúdio                                                                                                               Instrumental 

 

 

CELEBRAÇÃO MATUTINA 
Escola Bíblica Dominical                                                                                                  9h  
Encerramento da EBD                                                                                                   10h 
Prelúdio                                                                                                            Instrumental 
Oração 
Saudação                                                ♫ Igreja 
Educação Cristã em Ação 
Momento Diaconal 

FAMÍLIAS QUE VENCEM BUSCAM EM DEUS OS VALORES! 
Introito Bíblico                 Filipenses 4.8  

“Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o 
que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se 

há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai”. 
Hino Congregacional                                                                       366 CC “Firmeza” 

FAMÍLIAS QUE VENCEM NÃO NEGOCIAM OS VALORES DADOS POR DEUS 
Leitura Bíblica Alternada                  Gênesis 25.21-34 
Dirigente: “Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era 
estéril; e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca sua mulher concebeu. 
Homens: E os filhos lutavam dentro dela; então disse: Se assim é, por que sou eu 
assim? E foi perguntar ao Senhor. 
Mulheres: E o Senhor lhe disse: ‘Duas nações há no teu ventre, e dois povos se 
dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior 
servirá ao menor”. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu 
ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo; por isso chamaram o 
seu nome Esaú. 
Todos: E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú; por isso se 
chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de sessenta anos quando os gerou. 
Adolescentes e jovens: E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, 
homem do campo; mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava 
Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó 
cozera um guisado; e veio Esaú do campo, e estava ele cansado; 
Adultos solteiros: E disse Esaú a Jacó: ‘Deixa-me, peço-te, comer desse guisado 
vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom”. Então disse Jacó: ‘Vende-
me hoje a tua primogenitura.’ E disse Esaú: ‘Eis que estou a ponto de morrer; para que 
me servirá a primogenitura?’ Então disse Jacó: ‘Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a 
sua primogenitura a Jacó.’ 
Todos: E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas; e ele comeu, e bebeu, e 
levantou-se, e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura.” 
Hino Congregacional       176 CC “Tempo de Ser Santo”                                                   
Cântico Congregacional                                                      ♫ Santidade 
Oração de Louvor 

FAMÍLIAS QUE VENCEM BUSCAM SEUS VALORES 
Dedicação de Vidas, Dízimos e Ofertas                                     295 CC “Tudo Entregarei” 
Oração Dedicatória  
Tema:  “Famílias que Vencem” 
Divisa: “Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que 
nos amou.” (Romanos 8.37)   
Música oficial: “Famílias que vencem” 
Momentos de Intercessão pelas famílias que tem membros distantes de Deus 
Participação Especial                                                                                Ministério Infantil 

♫ Rap da Família 
Mensagem Bíblica            “Famílias que vencem tem valores”    Pr. Anderson Cavalcanti 

(Filipenses 4.8) 
Oração Final e Bênção 
 

 ESCALA DOMINICAL 
Dirigente: Ministério da Família (M/N) 
Dedicação: F.Frazão, Lídia e R.Rosa (M/N)  
Plantão:S. Dias,Marcelino,Placidia(M) Edmilson,André, Nazaré(N) 
Regência: Da Luz (M) / Eliane (N) 
Recepção: Deujanira, Rayane (M) Diaconos (N) 

 

 

 
 

 
 

 

 SEJA BEM-VINDO À NOSSA 
IGREJA. DESEJAMOS QUE O 

AMOR DE CRISTO INUNDE 
SEU CORAÇÃO DE ALEGRIA.  

VOLTE SEMPRE! 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/8/37
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/25/21-34
https://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/8/37

