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CARTA PASTORAL À NAÇÃO BRASILEIRA (texto adaptado) 
 

Pastores e líderes evangélicos de diferentes tradições cristãs, vêm à nação 
brasileira, neste agitado contexto eleitoral, marcado por extremismo e violência, afirmar: 
1 - Nosso compromisso com o Evangelho do Cristo, personificado na figura de Jesus de 
Nazaré, que, suportando todo tipo de contradição, injustiça, humilhação e violência, legou-
nos o caminho do amor, da paz e da convivência; e promoveu a dignidade humana. Sim, 
em Cristo, não há direita, nem esquerda, nem homem, nem mulher, nem estrangeiro, nem 
rico, nem pobre, pois, nele, todos somos iguais (Fp 2.1,5-11); 
2 - Nosso renovado compromisso de orar pelo futuro e presente do país, incluindo seus 
governantes, neste tempo em que o povo brasileiro é convidado a fazer suas escolhas, de 
tal modo que elas sejam exercidas em paz e pela paz (1Ts 5.17; 1Tm 2.1-2; Tg 5.16); 
3 - Nosso convite para que os brasileiros exerçam sua cidadania, escolhendo candidatos 
pelo alinhamento deles com os valores do Reino de Deus, evidenciados na defesa dos mais 
pobres e dos menos favorecidos, na crítica a toda forma de injustiça e violência, na denúncia 
das desigualdades econômicas e sociais, no acolhimento aos vulneráveis, na tolerância com 
o diferente, no cuidado com os encarcerados, na responsabilidade com a criação de Deus, 
na promoção de ações de justiça e de paz (Am 8.3-7; Rm 8.18-25); 
4 - Nossa indignação contra toda pretensão de haver um governo exercido em nome de 
Deus, bem como contra toda aspiração autoritária e antidemocrática. Afirmamos nossa 
convicção de que o nome de Deus não pode ser usado em vão (Ex 20.7); 
5 - Nosso repúdio a toda e qualquer forma de instrumentalizar a religião e os espaços 
sagrados para promoção de candidatos e partidarismos; 
6 - Nossa denúncia do uso da piedade e da posição pastoral com objetivo de exercer 
condução do voto. Reafirmamos a liberdade que o cidadão tem de optar por seus 
candidatos, sem sentir sentimento de medo e culpa, com frequência promovidos por 
profissionais da religião visando manipulação política de fiéis (Mt 7.15-20); 
7 - Nossa denúncia de toda e qualquer forma de corrupção, desde aquelas que lesam os 
cofres públicos às demais travestidas de opressão social, de conluios e conveniências com 
a injustiça, com a impunidade e com os poderes estabelecidos (Dt 25.13-16; Pv 11.1); 

8 - Nossa certeza de que o Reino não está circunscrito à Igreja e de que não pode ser 
capitaneado por ninguém, seja qual for o cargo que exerça (Lc 17.20-21; At 10.34-35); 
9 - Nossa inconformidade com o clima violento que tomou conta do país, o qual foi, também, 
muito alimentado por lideranças religiosas que, ao invés de pacificarem o povo e 
abrandarem os discursos, inflamam ainda mais (Mt 5.9; Lc 6.27-31; Rm 12.19-21); 
10 - Nossa defesa do Estado laico, da liberdade de consciência e de expressão, do direito 
à vida, à maturidade individual e à integridade, e do pleno direito de exercermos a liberdade 
religiosa (Jo 8.31-32,36; 2Co 3.17; Gl 5.1.13; Rm 6.22; Cl 1.13); 
11 - Nosso renovado compromisso de semear perdão onde houver ofensa, amor onde 
houver ódio, esperança onde houver desespero, luz onde houver trevas, verdade onde 
houver mentira e união onde houver discórdia (Mt 5.9; 18.21-22); 
12 - Nossa união em defesa da vida digna, em sua plenitude, para todas as pessoas, cujo 
exemplo e potencial maior está em Jesus de Nazaré; e do amor, da paz e da justiça 
estabelecidos por ele como valores para sua efetivação (Mt 11.29; Jo 10.10; 13.3-5,15). 

Ano IV - Informativo Dominical – nº 39 

     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 

  

 30/09/2018 

 
 

 
 

 

AGENDE-SE   

01 a 06 – Semana de Oração – Min. de Intercessão 
02 a 04 – Semana Teológica STBSL 
07 – 10º Café da manhã – Min. Atalaias de Cristo e Min. Infantil 
     – Ceia do Senhor - Manhã 

SEMANA DE ORAÇÃO:  
02 – Irª. Placídia; 03 – MCM;  

04 – UMHB; 05 – Minis. de Recepção; 06 – Intercessão 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA  

30 – Lucilene Sampaio ☺ 98743-4138 
01/10 – Karlene Azevedo Urbano Costa ☺ 98159-2440 
03 – João Lucas Morgado do Nascimento ☺ 98459-7768 
04 – Cleiton Abreu Moraes ☺ 98861-9687 
05 – Placídia Companheira França Sá ☺ 3243-2268 / 99966-8690 
06 – Carlos Farias ☺ 3243-6286 / 99606-8309     
 

 

FIQUE POR DENTRO 
CAMPANHA DE MISSÕES – Estamos em Campanha de Missões Nacionais. Com o 

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. Ore, e 
Contribua.  

FALECIMENTO – Faleceu na útima segunda feira 24/09, o Irmão Vanderley Cipriano 

Araújo; o mesmo deixa um legado de fé e serviço ministerial durante toda sua caminhada 
cristã em nossa igreja. Deixará saudades a todos nós, oremos pela família enlutada. 

CULTO DOMINGO MANHÃ 07/10 – No próximo domingo 07/10 em virtude das 

eleições, a nossa celebração matutina terá alteração em seu horário: Começaremos às 
8h30 com o café da comunhão, logo após às 9h teremos a devocional, seguida do 
escolão e finalizando-se com a celebração da Ceia. Fique atento aos horários e venha 
cultuar ao Senhor conosco. 

MINISTRO DE MÚSICA – O Ministro de Música de nossa igreja viaja amanhã 01/10 

para a cidade de Curitiba – PR, a fim de participar do 27º Encontro da Associação dos 
músicos Batistas do Brasil e do Congresso de Louvor e Adoração “Connect” da PIB 
Curitiba. Retornará no dia 10/10. A liderança do ministério fica sob responsabilidade da 
vice-ministra Irmã Cláudia 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 5ª  das 9h às 13h, 
6ª das 16h às 19h 

 

 

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 AO SENHOR - MANHÃ  

Processional                     Instrumental 
Avisos e Comunicações 
Saudação e Boas Vindas 
Momento Diaconal 
Prelúdio           Instrumental 

TEMPO DE ADORAÇÃO 

Oração 

Canto Congregacional              ♫ Primeira Essência (Anderson Freire/Aline Barros) 

Recitativo Bíblico Congregacional                 Sl 95. 1-3; 47. 1 e 2 

“Venham! Cantemos ao Senhor com alegria! Aclamemos a rocha da 
nossa salvação. Vamos à presença Dele com ações de graças; vamos 
aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o 

grande Rei acima de todos os deuses. Batam palmas, vocês, todos os 
povos; aclamem a Deus com cantos de alegria. Pois o Senhor altíssimo é 

temível, é o grande Rei sobre toda a terra”. 

Momento de Louvor                           Primícias do Louvor 
♫ Dias de Elias (Paul Wilbur/Ana Paula Valadão) 

♫ Só a Ti (Ana Paula Valadão) 

Oração de Louvor 
CAMPANHA DE MISSÕES NACIONAIS 2018 

“Saiu na Mídia” 
Momento Missionário 
Recitativo do Tema, Divisa  
Tema: “Movidos pela Graça” 
Divisa: “... para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça 
transbordar as ações de graças para a glória de Deus”. (2Co 4.15) 
Hino oficial: Movidos pela Graça (Simone Rosa e Almir Rosa) 

TEMPO RECONHECIMENTO E CONSAGRAÇÃO 
Dedicação de Vidas e Bens                ♫ Rendido Estou (Sam Knock/Aline Barros) 
Oração Dedicatória  

TEMPO DE EDIFICAÇÃO 
Canto Congregacional  

♫ 525 HCC – Ah se eu tivesse Mil Vozes (William Entzminger/William Sherwin) 

Mensagem Bíblica            Pr. Anderson Cavalcanti 
Oração Final e Bênção 
Poslúdio                     Instrumental 
Recessional                     Instrumental 

 

  

ESCALA DOMINICAL 
Dirigente:  Jonathan (M/) / Cláudia (N) 

Mídia: Rebeca Ribeiro (M/N) 
Recepção: M: Mário, Perla e Cleiton (M)  
                   N: Mário, Maria Rosa e João Victor (N)       

 

Dedicação: Eva, Francisca Frazão e Irene (M) 
Edmilson, Rosário e Joelma (N) 
Plantão:  Flávio e Placídia (M) 
Rejane e Raimundo Rosa (N) 
 

 

 
 

CELEBRAÇÃO AO SENHOR - NOITE 
“Movidos pela Graça aos Imigrantes” 

 
Processional                            Instrumental 
Avisos e Comunicações 
Saudação e Boas Vindas 
Prelúdio                Instrumental 

TEMPO DE ADORAÇÃO 
“E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos”. (At 2. 47b) 

Oração 
Canto Congregacional       ♫ 80 HCC – Bendito seja sempre o Cordeiro (G. Kerr/Jorge Camargo) 
Recitativo Bíblico Congregacional                                                      Sl 28. 7 e 9 
“O Senhor é a minha força e o meu escudo; Nele o meu coração confia, e Dele recebo ajuda. 

Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do 

seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança! 

Cuida deles como o seu pastor e conduze-os para sempre”. 

Canto Congregacional    ♫ 32 HCC – Ao Deus de Amor e de imensa  bondade (S. Ginsburg/G. Stebbins) 

Leitura Bíblica Alternada                                                                    Textos Selecionados 
Dirigente: Ame... 

Congregação: Quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro 

residente que viver com vocês será tratado como o natural da terra. Amem-no como a si mesmos, 

pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. (Lv 19.33 e 34) 

Dirigente: Dê provisão... 

Congregação: Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até às extremidades da sua 

lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. 

Não passem duas vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para 

o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. (Lv 19.9 e 10) 

Dirigente: Não oprima... 

Congregação: "Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram 

estrangeiros no Egito. (Ex 23.9) 

Todos: Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer; tive sede, e vocês me deram de beber; fui 

estrangeiro, e vocês me acolheram; necessitei de roupas, e vocês me vestiram; estive enfermo, e 

vocês cuidaram de mim estive preso, e vocês me visitaram. (Mt 25.35 e 36) 

Momento de Louvor                                                  Primícias do Louvor 
♫ Rei das Nações (Jorge Rehder) 

♫ Ide e Pregai (Joseph La Porta) 
Oração de Louvor 

CAMPANHA DE MISSÕES NACIONAIS 2018 
Vídeo: Imigrantes 
Momento de intercessão pelos imigrantes 
Tema: “Movidos pela Graça” 
Divisa: “... para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça transbordar as ações 
de graças para a glória de Deus”. (2Co 4.15) 
Hino oficial: Movidos pela Graça (Simone Rosa e Almir Rosa) 

TEMPO DE RECONHECIMENTO E CONSAGRAÇÃO 
Dedicação de Vidas e Bens                                                ♫ Oferta de Amor (Koinonya de Louvor) 

Oração Dedicatória  
TEMPO DE EDIFICAÇÃO 

Mensagem Bíblica                                           Irº Ezequiel Ribeiro 
Convite à Salvação 
Oração Final e Bênção 
Poslúdio                              Instrumental 
Recessional                            Instrumental 
 

 
 


