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Alcançar, integrar, levar à maturidade e equipar 

pessoas a fim de glorificar a Deus.   
 
 

Criação de uma equipe ministerial. 
Desenvolvimento de estratégias de serviço. 

Aperfeiçoamento da comunhão. 
Aprofundamento no conhecimento das Escrituras.  

Glorificação do Senhor. 
____________________________________________ 

SERVIÇOS 
 

DOMINGO  
7:30h  - Culto de Oração 
8:00h  - Escola Bíblica Dominical 
9:15h  e 19:40h – Celebração 
 

                   SEGUNDA-FEIRA 
19:00h- Culto de oração pelas famílias 
19:30h-  GADE 

 
TERÇA-FEIRA  

09:30h às 12:00h - Atendimento pastoral 
15:30h - Atividades das Mulheres Cristãs em Ação 

 
QUARTA-FEIRA  

19:30h – Mensageiras do Rei e Embaixadores do  
               Rei 

QUINTA-FEIRA  
18:00h – Atendimento pastoral 
20:00h – Celebração 

SEXTA-FEIRA  
07:00h -  Culto matutino de Oração 
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                 08 a 12  
          de Maio 
                  

   7:00 às 8:00h  
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“Porque o reino de Deus não consiste 
em palavras, mas em poder”.  

Rua Elpídio Barbosa Guimarães, 59 – Jardim Caiçara 
28910-010 – Cabo Frio – RJ – Tel. 22 2644-0775 
S i t e :  w w w . s i b c a b o f r i o . o r g . b r  
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  FRENTE MISSIONÁRIA : 
 Parque Eldorado II  

(Parcerias com Igrejas de Cabo Frio)  

Presidente:.............Pr. Hudson Galdino da Silva  
Discipulado:...........Pr. Emerson Brasiliano Silva  
Adoração: .............Vinícius Garcia da Silva 

CANDIDATOS A MEMBROS DA IGREJA 
POR CARTA DE TRANSFERENCIA, 

RECONCILIAÇÃO E BATISMO 
PROCUREM A SECRETARIA DA IGREJA 
E PREENCHAM O REQUERIMENTO DE 

MEMBRO  



PROGRAMAÇÃO  
01 Segunda  FERIADO- Não haverá expediente na Igreja 
03 Quarta 20:00h Organizações- ER e MR 
04 Quinta 20:00h Celebração: Pr. Hudsdon Galdino 
05 Sexta 07:00h Culto matutino de oração – Dirigente: Amália 
07 Domingo  09:15h Celebração: Raianne Godoy 
07 Domingo  19:40h Celebração: Pr. Hudson Galdino 

08-12 Seg/Sex  Congresso dos pastores batistas fluminenses- Rio Bonito 
08 Segunda 07:00h Culto matutino de oração- Dirigente Pr. Coutinho 
08 Segunda 19:00h Culto de oração pelas Famílias 
08 Segunda 19:30h GADE 
09 Terça 07:00h Culto matutino de oração- Dirigente Valdeir Lopes 
10 Quarta 07:00h Culto matutino de oração- Dirigente Eni Xarife 
10 Quarta 20:00h Organizações- ER e MR 
11 Quinta 07:00h Culto matutino de oração- Dirigente Lourdes Modesto 
11 Quinta 20:00h Celebração: Vinícius Garcia 
12 Sexta 07:00h Culto matutino de oração- Dirigente: Amália 
13 Sábado 20:00h  Filme para casaisTema: Separados pelo casamento-  

Direção:Psicólogo Pedro Rodrigues 
14 Domingo  9:15h Programa de gratidão a Deus pelas mães-Minist. c/ c rianças 
14 Domingo  19:40h Celebração: Pr. Hudson Galdino 
15 Segunda 19:00h Oração pelas Famílias 
17 Quarta 20:00h Organizações- ER e MR 
18 Quinta 20:00h Celebração: Pr. Hudson 
19 Sexta 07:00h Culto matutino de oração – Dirigente: Amália 

19-21 Sex/Dom  Assembléia da ABLF- PIB de Monte Alto 
20 Sábado 20:00h Papo sem vergonha (Jovens e adolescentes) 

Honrar e obedecer os pais, qual a diferença? 
21 Domingo  09:15h Celebração: Vanderson Garcia -A família e as redes sociais 
21 Domingo  19:40h Celebração:  Meu tempo para a Família 
22 Segunda 19:00h Culto de oração em favor das famílias 
22 Segunda 19:30h GADE 
24 Quarta 20:00h Organizações - MR e ER 
25 Quinta 20:00h Celebração- Pr.  Hudson Galdino 
26 Sexta 07:00h Culto matutino de oração – Marinete Araújo 

26-28   CONGRESSO PARA FAMÍLIA 
26 Sexta 20:00h Famílias vencendo os desafios atuais - Pr. Hudson  Galdino 
27 Sábado 09:00h Evento Kids ( Crianças e adolescentes) 
27 Sábado 15:00h Oficinas ( veja programa) 
27 Sábado 20:00h Casal em cena: Teatro que abordará vários temas 
28 Domingo  09:15h Painel temas variados (veja programa) 
28 Domingo  14:00h Painel temas variados (veja programa) 
28 Domingo  19:40h Celebração:Pr. Hudson Galdino- Final do mês da famí lia 
29 Segunda 19:00h Culto de oração em favor das famílias 
29 Segunda 19:30h GADE 
31 Quarta 20:00h Organizações - MR e ER 
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PROGRAMA DE ORAÇÃO  
Oração pelas famílias  

Segunda-feira (todas) - 19:00h 
Culto de oração  

Quinta-feira- 20:00h 
Manhãs com Deus  

Sexta-feira (todas) -07:00h 
Intercessão Dominical  

Domingos (todos) - 07:30h 
Toda a primeira semana do mês tem cultos 

matutinos às 7:00h 
�

CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA  
De maneira muito cordial, hospitaleira o povo 
paraense recebeu a Assembléia da 
Convenção Batista Brasileira na cidade de 
Belém. Marcada por uma gastronomia 
especial, típica que alegrou a todos os 
convencionais. 
Mais de 2.000 representantes de Igrejas( 
mensageiros) e outras centenas assistentes 
participaram da Assembléia por ocasião dos 
120 anos da PIB do Pará ( primeira igreja 
evangélica na amazônia). 
Com mensagens, relatórios, músicas e 
evangelismo a Assembléia anunciou o Reino 
de Deus com o Poder d ‘e Cristo. 
Foram recebidas 17 igrejas indígenas no rol de 
Igrejas cooperantes, além de muitas outras. 
Foram feitas 1.572 abordagens evangelísticas. 
62 pessoas aceitaram a Jesus, vários estudos 
bíblicos realizados e 20.000 exemplares d0 
evangelho de João foram entregues. 
 

PASTOR HUDSON EM MARILÉIA  
Pr. Hudson estará pregando na IB em Mariléia - 
Rio das Ostras, abertura estadual da Campanha 
de Missões Estaduais, no sábado  dia 27/05 às 
19:30h 

FÉRIAS 
Informamos que no próximo mês, junho, o 
ministro de adoração da Igreja, Vinícius 
Garcia estará de férias. Portanto, escala, 
orientações, etc, devem procurá-lo para 
ajustes e definições durante este mês de 
maio. 



 
 

            
 

PASTORAL 

 

Vencendo os desafios atuais 

                           Vitória é o que interessa. 

Vivemos para vencer. Faz parte da vida o 

desejo de vitória. A tônica da vida é vitória. 

Somos idealizadores de vitórias. Ninguém 

começa um empreendimento pensando em 

derrota. Queremos vencer e vencer sempre!  

A família sempre viveu tempo de desafios. A 

primeira família terra passou pela 

experiência angustiante da primeira morte 

quando um irmão tira a vida do próprio irmão 

(Caim e Abel). A família se desenvolveu 

sempre em contextos desafiadores. Por 

quê? Além das circunstâncias naturais da 

vida, além dos aspectos relacionais, a 

família compete com valores insubordinados 

de uma sociedade que sempre deseja ditar 

normas  condutas divorciados dom 

entendimento original da Palavra de Deus, a 

Bíblia Sagrada. Portanto, a família é alvo de 

ataques, de conceitos, ideias e todo tipo de 

influência apodrecida de uma sociedade 

nociva aos conceitos e valores basilares da 

sustentação da vida digna, decente e 

crescente como instrumento abençoador. Eis 

aí nossa família nessa circunstância quase 

que “assassina”, mas sem dúvida, perversa. 

Qual deve ser a postura da família 

regulamentada pela Bíblia? Quais as 

medidas a serem tomadas? Qual o 

entendimento que precisa ser espalhado? 

Que tipo de vitória almejamos e lutamos? 

                        A família precisa vencer o 

desafio dela mesma. A própria família 

precisa antes de tudo vencer os desafios 

internos. A começar pela conceituação do 

que seja uma família. É o desafio conceitual. 

Família é mais do que ajuntamento de gente. 

Família é muito mais do que “fabricar” filhos. 

Família existe para servir a Deus e glorificar 

o Senhor. Josué disse: “Eu e minha casa 

serviremos ao Senhor”. Família é serva. 

Família é instrumento de Deus em seu 

Reino. Família tem função de equilibrar a 

sociedade que sempre tende a descambar. 

Servir ao Senhor com integridade é um 

grande desafio. A família precisa redescobrir 

sua missão, que vai além dos aspectos 

“tradicionais” a ela dada. Precisa de um 

repensar sobre seu conceito bíblico, divino 

sobre ser família. Eis pois o primeiro desafio 

para vencer. 

                      A família precisa vencer o 

desafio das pressões externas. Muitas 

famílias cedendo o que o mundo diz e dita. 

Postura firme! Valores inegociáveis! 

Proclamação coerente e vida autêntica são 

virtudes que não podem faltar à família de 

nosso contexto eclesiástico e cristão. O 

tempo de omissão já passou. Deve ter ficado 

para trás. Não é possível vencer com atitude 

de omissão. A família precisa erguer sua voz 

na Igreja, na escola, no trabalho, nos clubes, 

enfim em todos os lugares que frequentamos 

como arautos do Senhor, como porta-vozes 

do que cremos e professamos, sem inibição 

ou medo de estarmos sozinhos. Ser sal da 

terra e luz do mundo conforme indicação de 

Jesus implica em sermos algo presente e 

influente, jamais insípido. 

Pr. Hudson Galdino da Silva



 
 

            
 

ESCALA SONOTÉCNICA  
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GRUPO DE APOIO 
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GRUPO DE RECEPÇÃO 
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MINISTÉRIO MÃOS QUE FALAM  
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MINISTÉRIO UM MULTIMIDIA 
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MINISTÉRIO COM CRIANÇAS 
������� � ���	
����� � ���	
���� � ���	
���� � ���	
���� � ���	
���� �

����2�����"��� � /�+�����3�4� ���/�!�� � '�0"����3�$!"���� � ������3�$%�� %� � 45�"��3�6 "��� 4� ���3��" "��� �


 ������������ � #� #� #� #� #�


���������"�� � .� "���3��� ��� � &�1���"���3 ��"�� � ���"��� 3�-�!" � � �"%"��3��� 7�� �( � 4� "��3�&��"� �

8��������"�� � � "�9"��3����� � ��%� ����3��9 ��� � /�1���3�:�)�� � -"��"�����50"�� � �� "��� �

MOTIVOS PERMANENTES DE ORAÇÃO  
01. Vida espiritual d a Igreja  11. Mês da EBD e novos alunos  
02. Ministério Pastoral e demais ministérios  12. Enfermos  
03. Seminário e seminaristas  13. Viagem Missionária em junho  
04. Mês da família  14. Projeto GADE  
05. Salvação dos amigos e familiares  15. Associação Litor ânea e Convenções  
06. Cristolândias no Brasil (Joice e Rafael)  16. Pela visão Igreja Multiplicadora e PGMs  
07. Expansão Missionária em Cabo Frio  17. Novos crentes  
08. Pelas crianças da Igreja  18. Multiplicação de PGM  
09. Clamor: Brasil e autoridades  19. Obra Missionária  
10. Discipulado  como estilo de vida  20.  

 

ESCALA DAS MÚSICAS  



 
 

            
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANIVERSARIANTES  
01/5 LORENA DOS SANTOS MONTEIRO 12/5 VALDEIR LOPES 

04/5 ANDRÉ CARLOS R. DE ALMEIDA Jr 13/5 HÉRICA MAIA MENDES CORÔA 

04/5 ROSÂNGELA BASÍLIO DE SOUZA 14/5 AGALY DIAS ARAÚJO 

11/5 MATHEUS XARIFFE DE FREITAS 20/5 MÍRIAN COROA DOS SANTOS SILVA 

11/5 MOACIR MEDEIROS XARIFFE 21/5 RIZETE DOS SANTOS MAIA ALVES 

12/5 MARKELLY DE A. ARAÚJO CALDAS 27/5 LOIDE ALVES DE SOUZA 

12/5 ORLANDA BRANDÃO DA COSTA 31/5 CELITA FERNANDES DA SILVA ORNELAS 
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���� � PGMs “E todos os dias, no templo e de casa em 
casa não cessavam de ensinar e de pregar 

Jesus, o Cristo” Atos 5:42 
Pr. Hudson  

Quartas-feiras 
20:00h 

Alessandra  
/Dalton  

Quartas-feiras 
20:00h 

Vinícius  
Quartas-feiras 

20:00h 

Vanderson  
Quartas-feiras 

20:00h 

Karina  
Quartas-feiras 

20:15h 

Maria Dolores  
Terças-feiras 

20:00h 

Osvaldo  
Terças-feiras 

20:00h 

Jaime  
Terças-feiras 

20:00h 

Vilma ( Juniores)  
Terças-feiras 

20:00h 

Maurício  
Segundas-feiras 

20:00h 
Marcelo/Orjana  

Terça-feira 
20:00h 

Chris/Leandro  
Terças-feiras 

20:15h 

Carol/Marcos  
Quartas-feiras 

20:00h 

Samira  
Terças-feiras 

20:30h 

Ewaldo  / Manoelina  
Terças – feiras 

20:00h 

 

Seja aluno da 
Escola Bíblica 

Dominical! 

SEJA UM DIZIMISTA FIEL  
 

Seja um cooperador no 
sustento da obra 
entregando seu dízimo 
fielmente. O dízimo é uma 
benção para sua vida, para 
a vida da Igreja e para o 
Reino. 



 
 

            
 

 
 

07 de maio – Domingo a Manhã  
Evento: Preleção sobre  Abuso sexual e pedofilia 
Preletor: Raiane Godoy 
Público: Toda Igreja  
 
07 de maio – Domingo à noite  
Evento: Culto congregacional 
Preletor: Pr. Hudson Galdino 
Público: Toda Igreja 
Testemunho: Sílvio Fortes – “Os desafios de ter familiares 
em outras religiões”. Sílvio testemunhará como seus 
familiares cristãos enfrentaram para ganhar Sílvio pra 
Cristo. Motivará a igreja e não desistir de suas famílias 
mesmo que situações mostrem o contrário. 
 
 
13 de maio – Sábado à noite  
Evento: Filme 
Local: Igreja 
Tema: Separados pelo casamento 
Publico: Casados, namorados e noivos. 
Preletor: Psicólogo Pedro Rodrigues 
 
14 de maio – Domingo de Manhã  
Dia das mães 
 
14 de maio – Domingo a noite  
Evento: Culto congregacional 
Local: Igreja 
Preletor: Hudson Galdino 
 
20 de maio – Sábado à noite  
Evento: Papo Sem vergonha 
Local: Igreja 
Temas: Honrar e obedecer os pais 
Público: Jovens e adolescentes  
 
21 de maio – Domingo de Manhã  
Evento: Culto congregacional 
Tema: A família e as redes sociais 
Preletor: Vanderson Garcia 
Público: toda igreja 

21 de maio - Domingo à noite  
Evento: Culto congregacional 
Tema: Meu tempo para a família 
Preletor:  
 
27 de maio  
Manhã 
Evento Kids 
Tema: Abuso sexual e pedofilia 
Público: Crianças e adolescentes 
 
Tarde 
Tema: Os desafios não acabaram  
Público: Melhor idade 
Preletor: Pastor e psicólogo Jorge de Oliveira  
 
Noite  
Casal em cena – Teatro que abordará temas de 
comunicação, necessidades emocionais e outros 
relacionados à vida da família 
Público: Igreja  
 
28 de maio – Domingo de Manhã  
Evento: Culto congregacional 
09:15h Culto 
10:30h 
Painel 
Temas: Machismo e feminismo: o que a bíblia tem a dizer? 
Meu corpo, minhas regras? 
Preletores: Psicólogo Pedro Rodrigues, Pastor Artur de 
Azevedo, Caroline, Pastor Hudson e outros. 
 
28 de maio – Domingo à noite  
Evento: Culto congregacional 
Tema:  
Encerramento do mês da família. 



 
 

            
 

 


