
                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                               

 

QUARTA DIA 01.01 – Não haverá culto de oração no dia 01.01, devido ao dia 31 ser na 
terça feira  e por ser culto da virada de ano, além de ser feriado (01/01) e pela 
segurança dos irmãos foi decidido não haver culto à noite. Aproveite para estar junto 
da sua família. Desde já desejamos para todos um Feliz Ano Novo! 
CULTO DE GRATIDÃO MINISTÉRIO E INTERCESSÃO – No dia 15.01 às 19h, teremos o 
Culto de Gratidão do Ministério de Intercessão que se reúne todos os sábados pela 
manhã. Todos estão convidados a participar! 
FÉRIAS – O irmão Jonathan irá tirar férias de 15 dias no período de 02 a 16 de janeiro. 
CULTO NOS LARES – Se você deseja um culto em seu lar entre em contato com o 
Ministério da Família. Maiores  informações com o irmão Delmar no telefone: 99964-
5195. 

 

Av. dos Expedicionários n°66 - João Paulo 

CEP 65040-120/ (98) 32234760 

Organizada em 1° de maio 1957 

Site: www.sibsaoluis.com.br 

Ano V -  Especial Culto de Gratidão   

SEGUNDA IGREJA BATISTA DE SÃO LUÍS 

São Luís, 31 de Dezembro de 2019 

Email: segundaigrejabatista_1957@hotmail.com 

Pr. Titular: Anderson Carlos Guimarães Cavalcanti 

Prs. Eméritos: Nelson Silva Amaral (in memoriam)  

e Enoc Almeida Vieira 

 
31 – Culto de Gratidão (22h) 
05 – Ceia do Senhor (Manhã) 
     – 1º Café da Manhã da SIB – Atalaias de 

Cristo 
     – Abertura da Campanha: “Participe da EBD 

– Cada crente um aluno”. 
 

AGENDA  ANIVERSARIANTES   

PROGRAMAÇÃO 
TER: Louvart – 19h;  
QUA: Culto de Oração e Doutrina – 19h;  
SEX: Ensaio Coro Exultai – 19h;  
SAB: Culto de Oração – 7h  
Ensaio Min. de Adoração – 16h  
Culto da Juventude – 19h; 
DOM: EBD – 9h, Culto Manhã – 10h15 
E.R – 16h, M.R e MCM – 17h,  
SMHB – 17h30, U.A. – 18h 
Culto Noite – 19h 

 
Pr. Titular: Pr. Anderson Cavalcanti - 99606-5016 
Email: andersomguimares@gmail.com 
1° Vice-Moderador: Mauro Corrêa - 98141-9942 
2° Vice-Moderador: Ronald  Lopes - 98704-7010 
Educação Cristã: Thiago Neves - 98732-4101 
Email: thiagocarvalho782@gmail.com 
Ministro de Música: Jonathan Souza - 99120-4028 
Email: jonathanjhon20@gmail.com 

EXPEDIENTE 
Secretaria : Ter à Sex das 8h às 12h.  

Gabinete Pastoral: Ter à Sex das 9h às 12h, Qua das 

17h às 19h.  

Ministro de Música: Ter à Sex das 9h às 13h 

VISITANTE, SEJA BEM-VINDO À NOSSA IGREJA! 
ESTAMOS FELIZES EM RECEBÊ-LO.  

ESTA É A CASA DE DEUS! 

ESCALA 
 

Dirigente:  Thiago  
Mídia: R. Junior 
Recepção: Mário / Cleiton / Deujanira 
Dedicação e Plantão: Diácnos 
 
 

 

 

 

RECONHECIMENTO E RETRIBUIÇÃO AO SENHOR  
“Como posso retribuir ao Senhor por toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação 

e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu 

povo. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o 

Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó 

Jerusalém! Aleluia!”. (Salmos 116.12-14, 17-19) 

 

Fim do ano de 2019 chegando, as luzes de 2020 já prestes a se acenderem e a reflexão 
que fica neste tempo de olhar para trás e visualizar tudo que vivemos, assim como olhar para 
frente e adentrar na realidade do ano novo, é a pergunta feita pelo salmista: “como posso 
retribuir ao Senhor por toda a sua bondade para comigo?”. 

Primeiramente, vale a pena reconhecer que foi o Senhor nosso Deus quem nos trouxe 
até este dia de reflexão. Foi Ele quem nos guardou do mal, quem nos livrou de ciladas, quem 
nos restaurou de enfermidades, quem esteve conosco também nas lutas, nas derrotas e ainda 
nas vitórias do dia a dia. “Até aqui nos ajudou o Senhor” (1 Sm. 7:12). 

É sempre bom e honroso então agradecer ao Senhor pelo seu amor, seu cuidado e 
proteção para com as nossas vidas e famílias. Como enfatiza o cântico em adoração ao 
Senhor: “Como agradecer a Jesus o que fez por mim. Bênçãos sem medida vem provar o seu 
amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo Que sou e o Que 
vier a ser, eu ofereço a ti”. 

Foi com esta postura de reconhecimento, gratidão e retribuição que o salmista avaliou 
a sua vida e decidiu dedicar-se ao Senhor. O texto base do editorial nos apresenta suas 
respostas a pergunta que ele mesmo fez. Deus foi bondoso para com ele e agora o seu desejo 
é retribuir todas as bençãos recebidas da parte do Pai Celestial. 

Logo, o salmista está disposto a: 
1- Erguer o cálice da salvação e Invocar o nome do Senhor. 
2- Cumprir os seus votos para com Deus na presença do seu povo. 
3- Oferecer sacrifício de gratidão e Invocar o nome do Senhor. 
4- Cumprir seus votos ao Senhor na presença do seu povo na sua casa de oração. 

Que a minha postura e a sua ao Senhor a cada dia seja de reconhecimento, de gratidão 
e retribuição por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito por nós. Estejamos dispostos a 
finalizar 2019 invocando o nome do Senhor e seguir em 2020 oferecendo ao nosso Deus 
sacrifícios de gratidão. E aquilo que for feito de votos a Ele, cumpramos! 

 

No Amor de Cristo, 

Pr. Anderson Cavalcanti – SIB São Luís 
 
 

31 – Gérson Pereira do Nascimento – 98892-4908 
     – Moisés Azevedo Baía – 98131-3547 
01/01 – Maria Antonia Silva – 98704-8608 
            – Maria de Jesus A. Melônio – 98849-1453 
02 – Odete da Silva Alves – 98733-9882 
     – Maria Irani Salgueiro D. Aranha – 98105-6841 
03 – Conceição de Maria C. Leitão – 98818-6345 
05 – Francisca Neves Frazão – 99614-9923 
 

FIQUE POR DENTRO 



Celebração ao Senhor  
 

Culto em Ação de Graças – Ano Novo 

 

Processional                                                          Instrumental        

Saudação e Boas Vindas  ♫ Tempo de Festa (Diante do Trono) 

 

TEMPO DE ADORAÇÃO 

Celebramos com Louvor o Deus de Toda História! 

Prelúdio Cantado   ♫ Nome dos Nomes            Coro Exultai 

Oração 

Introito Bíblico Congregacional                               Sl 66.1-4  

“Aclamem a Deus, povos de Toda terra! Cantem louvores ao seu 

glorioso Nome; louvem-no gloriosamente! Digam a Deus: ‘Quão 

temíveis são os teus feitos! Tão grande é o teu poder [...] Toda a 

terra te adora e canta louvores a Ti, canta louvores ao teu nome”. 

Momento de Louvor                   Min. de Adoração 

♫ Não, não Há (PIB Curitiba) 

♫ Medley Deus Supremo és (PIB Curitiba) 

Oração de Louvor 
 

TEMPO DE GRATIDÃO 

Celebramos a memória dos teus grandes feitos! 

Recitativo Bíblico Congregacional                               Sl 66.5-8 

“Venham e vejam o que Deus tem feito; como são impressionantes 

as suas obras em favor dos homens! Ele transformou o mar em 

terra seca, e o povo atravessou as águas a pé; e ali nos alegramos 

Nele. Ele governa para sempre com o seu poder, seus olhos vigiam 

as nações [...] Bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o 

som do seu louvor”. 

Inspiração Musical                                                           Coro Misto 

♫ Medley Bençãos que nem sei contar 

Momento de Oração de Gratidão 

 

Dedicação da Oferta de Gratidão      

♫ Tu somente és Deus (Billy e Cindy Foot/PIB Curitiba) 

Oração Dedicatória 

 

TEMPO DE RECONHECIMENTO E CONSAGRAÇÃO 

Consagramos nosso Viver para o Louvor da tua glória! 

Recitativo Bíblico                                                          Lc 9.62 

“Mas Jesus lhe disse: ‘Quem põe a mão no arado e olha para 

trás não está apto para o reino de Deus”. 

Posse da Nova Diretoria e Ministérios 2020 

Oração de Consagração 

 

TEMPO DE EDIFICAÇÃO 

A Tua Palavra é a luz que guia o nosso Caminhar! 

Inspiração Musical             ♫ Tudo Novo Farei               Coro Exultai 

Mensagem Bíblica           Pr. Anderson Cavalcanti 

Oração Final e Bênção 

Poslúdio Cantado     560 CC “Ano Novo” (João Gomes da Rocha) 

Recessional            Instrumental 

 

 
 

 

 

    

 
 


