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DIRIGENTE 
PIANO 
GUITARRA 
BAIXO  
VIOLÃO 
BATERIA  
TECLADO 
TROMBONE   
VIOLONCELLO  
VIOLINO 
VIOLA 
TROMPETE 

CÂNTICOS 
SOLO 
VÍDEO E DATASHOW 
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 - 
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Wesley 
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Agnaldo 

Daniel / Lucas 
Max / Luan 

Marcos 
Rafael Elias 

Aline / Saprit 
 

Joilson / Jordana 
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 - 
Beto 

Gleidson 
Wesley/Rafael 

Vanessa  
Agnaldo 

Daniel / Lucas 
Max / Luan 

Marcos 
Rafael Elias 
Cind/ Laís 

 
Joilson / Jordana 

 
 
PLANTONISTAS   (Sasar) 

 
—— 

 
—— 

RECEPÇÃO 

Manhã 
Noite 

 
—— 

 
—— 

 

SERVIÇO MÉDICO 
Enfermagem 

 
—— 

 
—— 

 
BERÇÁRIO 

 
——- 

 
—— 

Pastoral da Adoração: Coro El Shadday, Coro Juvenil, Louvor  Jovem, Mulheres Cristãs em Adora-

ção, Equipe de Louvor,  Grupo Kinereth, Grupo Le Sorelle, Camerata, Oficinas. 

Pastoral da Proclamação: CB em Boa Vista em Pedrão, CB em Pedrão,  FMB da Gamboa de Bai-

xo, Igreja Chinesa, Capelania em Hospitais e Casas de Detenção, Ministério “Portas Abertas” , 

Cursos, Celebração da Proclamação (2º domingo) 

Pastoral do Discipulado: Escola Bíblica Dominical, Organizações Missionárias, Encontros com 

Cristo, Congressos, Vivências, Ministério Mãos e Vidas, Cursos; Celebração do Discipulado (5º 

domingo) 

Ministério da Juventude: Culto da Juventude (1º Sábado), Acampamentos, Noite da Juventude (3º 

domingo), Discipulado de Jovens (5ª feira, 19h), Discipulado de Adolescentes (domingo, 14h30) 

Ministério da Comunhão: Acampamentos, Caravanas, Visitação, Ágapes, Esportes, Eventos,  

Jornadas de Oração; Celebração da Comunhão. (4º domingo) 

Pastoral do Serviço:  Projeto Sião em Ação, Impactos Socioevangelísticos, Cursos; Celebração da 

Solidariedade (5º domingo)  

Pastoral da Administração: Assembleias Gerais e Regulares, Conselho Administrativo, Tesouraria, 

Patrimônio, Manutenção. Recursos Humanos, Tecnologia da Informação. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

Hoje Domingo 27 

 
 

——— 

 
 

——— 

“Astros no mundo expondo a palavra da vida”   
 (Fp 2.15b,16a) 
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contudo vivendo nas sombras espirituais. Vivendo no pó (cf. v. 9), na 
cinza, no desamparo, na tristeza, na escuridão. Nem parece que já re-
cebeu a luz de Cristo Jesus! Há que sair dessa penumbra para a alegria 
de Cristo, para a alegria da salvação, da plenitude espiritual. Há que 
fazer reviver o próprio coração, os sentimentos espirituais, a consciên-
cia; há que caminhar para a claridade, para a certeza, para os alvos, 
para o crescimento na expressão de Paulo em Efésios 5.14: "Pelo que 
diz: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te ilumi-
nará". 
 
HÁ QUE SE AVIVAR A CHAMA DA SANTIDADE. "Como filhos obedien-
tes, não vos conformeis às concupiscências que antes tínheis na vossa ignorân-
cia; mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em 
todo o vosso procedimento; porquanto está escrito: Sereis santos, porque eu 
sou Santo" (1Pedro 1.14-16).  
 Tudo começa com a santidade que não é, como muitos pensam, 
consequência, resultado da vida cristã, mas seu início, porque ser san-
to quer dizer ser separado especialmente para Deus, consagrado para 
o Senhor, reservado para algo especial (Êxodo 19.5,6; Levítico 20.7,8; 
1Pedro 2.9). No Antigo Testamento, Deus usou de meios altamente 
dramáticos, gráficos para ensinar ao povo que havia objetos que só 
podiam ser tocados pelos sacerdotes, pois eram objetos santos, separa-
dos, especiais. Ainda mais; havia um lugar no tabernáculo e no templo 
onde nem os sacerdotes, que eram homens escolhidos, entravam; só o 
Sumo-sacerdote, e, mesmo assim, apenas uma vez por ano. No Novo 
Testamento, o sagrado não pertence a coisas, lugares, objetos ou ritu-
al, mas às manifestações do estilo de vida que o Espírito Santo produz. 
Na Nova Aliança, somos todos seres especiais, elevados ao sacerdó-
cio; quem tem a Cristo é santo, quem tem a Cristo é diferente. Dentro 
da mesma esfera do ser santo, é experiência de santificar-se, porque 
além da idéia da separação, do ser diferente, há o conceito do encontro 
com Deus que exige uma resposta nossa. Por essa razão, o Salmo 24.3 
faz uma pergunta respondida com o verso  
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"Ó Senhor, ouve a minha oração, e chegue a ti o meu clamor. 
O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até 
me esqueço de comer o meu pão. Os meus dias são como a 
sombra que declina, e eu, como a erva, me vou secan-
do" (Salmo 102.1,4,11). Crente em nosso Senhor Jesus 
Cristo, salvo pelo sangue do Calvário, liberto pela cruz,  
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    Prelúdio  
   Saudações    
+Cânticos de Sião  
+Oração Invocatória  
  Louvor Jovem                                A Começar em Mim 
  3 Minutos de Missões 
  Sustento da Causa e da Casa do Senhor 
  Tudo no Altar 
  Leitura bíblica: 2 Cor. 4:8,9,16-18; João 14:27 (328 HCC) 

+Cânticos de Sião  
  Mensagem Bíblica                                  Rafael Adorno 
  Louvor A Paz                                         Aline Carvalho 
  Oração 
+Bênção                                  Pr. Walter Santos Baptista 
  Amém Tríplie 
  Poslúdio    

Manhã da Juventude (10h15) 
 

“Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; per-
plexos, mas não desesperado; perseguidos, mas não de-
samparados; abatidos, mas não destruídos. Por isso não 

desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se este-
ja consumido, o interior, contudo, se renova de dia em 

dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz 
para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso 
de glória; não atentando nós nas coisas que se vêem, por-
que as que se vêem são temporais, e as que se não vêem 

são eternas.” 

Podemos ser sua Família  
em Salvador? 

 

Encontros de Oração  
(1)  Segundas-feiras, 19h 
(2) Quartas-feiras, 7h, patrocínio do Corpo Diaconal.  
(3) Quartas-feiras, 19h, Estudo Bíblico e Oração.   
(4) Quintas-feiras, 10h,Culto de Oração pela Família.  
(5) Quintas-feiras, 19h30, Núcleo de Apoio à Famí-
lia (NAF).  
 
Jardim  de  Oração.  Mais um Encontro com Deus nesta 
sexta feira, dia 25/09 às 15 horas.  Endereço: Avenida Se-
te de Setembro, 1983 - Edf. Lisboa, Apt. 301a, Vitória. 
Telefones: 3336-4299; 99274-6738; 9.8814-1144. 
 
Ministério Portas Abertas. Solicita pessoas que possam 
doar suas férias parcialmente ou não como voluntárias 
neste abençoado ponto de pregação e aconselhamento. 
Dedique uma hora, um ou dois expedientes.  
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Outras... 

Horário de Atendimento do 

Pr. Walter Santos Baptista 
pastor@igrejabatistasiao.org.br 

3ª feira (15h - 17h30);  
5ª feira (10h - 11h30); 
Domingos (17h30 - 18h15)                              
(fineza agendar) 

Pr. Epímaco Marcos Nery Gonçalves 
proclamacao@igrejabatistasiao.org.br 

2ª feira (14h - 18h) 
3ª feira (14h - 17h) 
 

       Profª Ariete Martins Rodrigues Baptista 
discipulado@igrejabatistasiao.org.br 

3ª feira (14h - 18h);  
5ª feira (09h30 - 12h) 

Tesouraria 
ibsiao68@gmail.com 

2ª feira (14h - 18h);                                                                       
3ª a 6ª feiras (8h - 12h;  14 - 18h) 

Profª Quésia Meneses de Lima Pires Silva 
projeto@igrejabatistasiao.org.br 

 3ª e 5ª feiras  (14h 
- 17h)   

2ª  e  5ª feiras (14h -18h) Visita-
ção 

3ª  feira  (14h - 18h)   

Dc. Eudes Alves de Santana 
comunhao@igrejabatistasiao.org.br    

  

2ª e 3ª (13h - 17h) 
4ª, 5ª e 6ª (13h - 21h) 
 

Prof. 
Ra- fael Paim 

M.M. Gedália Dória de 
Carva- lho Cornélio 

3ª,  5ª  e 6ª feiras (14h - 20h30) 
Sábados (16h - 20h) 

Jaqueline Pereira Santos  
secreta- ria@igrejabatistasiao.org.br 

2ª, 3ª, 5ª e 6ª feiras (8h - 12h; 14h - 18h) 
4ª (13h - 17h)  

javascript:void(0);
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HÁ QUE SE AVIVAR A CHAMA DA OPEROSIDADE. 
"Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre 
abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso não é vão no 
Senhor" (1Coríntios 15.58). 
 Que é ser cristão? Há quem pense que é realizar algu-
ma coisa por Cristo, mas, na verdade, é o que Ele, pelo Seu 
Espírito, faz na sua vida: "Posso todas as coisas naquele que me 
fortalece" (Flipenses 4.13; 2Coríntios 5.15). 
 O serviço cristão é o que o Espírito Santo faz por meio 
do irmão. Ora, o incrédulo, dominado pelo pecado, faz o 
que o pecado ordena; diferente é o crente em nosso Senhor 
Jesus Cristo que, obediente ao Espírito de Deus, segue os 
Seus planos. Compete ao irmão ser operoso, firme, constan-
te, abundante na Causa. Sucedendo essa obediência entre 
nós, o Santo Espírito irá energizar as campanhas, os planos 
e esforços do povo de Deus. E essa visitação do Espírito re-
sultará positivo, excelente e bendita. Evangelicamente falan-
do, o senso reavivado de utilidade é descer o vale depois de 
se estar no monte da Transfiguração (cf. Mt 17.1-13). E o 
erro de Pedro (v.4) foi querer permanecer em visão beatífica 
quando havia uma multidão no vale da necessidade huma-
na e existencial a aguardá-los (vv. 9,14,15). 
 
SOMBRAS? 
 Todo o segredo é manter a chama acesa: a chama da 
distinção, da separação, da diferença, da exclusividade; a 
chama da limpeza da alma, da purificação, do respeito, do 
caminho varrido. Todo o segredo é manter a chama acesa: a 
chama da oração, da busca de crescimento, da dinâmica, do 
ritmo, do louvor; a chama do trabalho, da atividade, e do 
permitir que o Espírito Santo o use como instrumento Seu, 
como agente do Alto! 
 O segredo de tudo é o binômio: oração e ação, orar e 
vigiar, meditar e fazer, ser e agir, querer e efetuar. O segredo 
é a renovação de aliança com o Senhor, firmar-se na rocha 
eterna. Jesus Cristo, e buscar o controle do Espírito, se quere-
mos sair das sombras da inutilidade, da acomodação, da 
fraqueza para a glória reservada aos santos! 
 

Vem da página 5 

Seu Pastor 

“RENOVO E UNIDADE” 

PALAVRA DE ORDEM EM 2020!  

“FUI PROCURAR A FELICIDADE  
E VOLTEI DE MÃOS DADAS COM JESUS” 
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seguinte: "Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no 
seu lugar santo?" (Salmo 24.3); "Aquele que é limpo de mãos e 
puro de coração; que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura 
enganosamente" (Salmo 24.4). 
 Santidade não é legalismo (a idéia de que se respeitar-
mos regras, ganhamos o favor de Deus, ou seja, "faça tal 
coisa e será santificado"). Santidade não é questão de dieta, 
ritual, costume; não é algo negativo ("não faça isso, faça 
aquilo"); não é um banho de emoção, não é trauma psicoló-
gico, não é euforia de momento. Não pode o crente ser sepa-
rado para Deus, e, ao mesmo tempo, envolvido com o mun-
do.  
 A fórmula de santificação está na Sagrada Escritura: 
"Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências 
que antes tínheis na vossa ignorância; mas , como é santo aquele 
que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso proce-
dimento; porquanto está escrito: Sereis santos, porque Eu sou San-
to"; (1Pedro 1.14-16); "Porque esta é a vontade de Deus, a sa-
ber, a vossa santificação: que vos abstenhais da prostituição, que 
cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra. E 
o próprio Deus de paz vos santifique complemente; e o vosso espí-
rito, e alma e corpo sejam plenamente Conservados irrepreensíveis 
para a vinda De nosso Senhor Jesus Cristo" (1Tessalonicenses 
4.3,4; 5.23). 
 Numa reunião de oração, um crente orou várias vezes: 
"Senhor, tira da minha vida as teias de aranha". Outro irmão, 
depois de ouvir a insistência, disse: "Senhor, mata a aranha!" 
Pois ser santo e santificar-se e nem deixar que a aranha faça 
teias na vida. 
 
HÁ QUE SE AVIVAR A CHAMA DA PUREZA. "Cheguemo-nos 
com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé; tendo o cora-
ção, purificado da má consciência, e o corpo lavado com água 
limpa" (Hebreus 10.22); "E todo o que nele tem esta esperança, 
purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro" (1João 3.3). 
 Quando a santidade de vida é reavivada, a pureza de 
vida é ressaltada. Um avivamento profundo e real mexe 
com todas as áreas de nossa vida, mesmo as mais íntimas. 
Pecados são confessados, relacionamentos familiares e con-
jugais são restaurados, problemas de abrasamento, de casa-
mento, de impaciência, de falta de controle são resolvidos. 
Estamos entrando no campo da ética particular, ou seja, os 
deveres de um crente para consigo mesmo, tais como o res-
peito próprio e a própria aceitação, além de evitar tudo o 
que seja prejudicial ao seu espírito, ao seu corpo, ao seu 
crescimento como filho de Deus. 
 A chama da pureza avivada mexe com a ética sexual 
quando a "nova moralidade" (que Billy Graham chamou de 
"a velha imoralidade") aceita como normal as relações pre-
matrimoniais, extraconjugais e homossexuais. 
 

Vem da Capa 

Página 5, por favor 



   
             

Barros Nascimento  
26/09 - Elza Moreira da Silva, He-
loísa  Monteiro de Brito Menezes, 
Tatiane Oliveira de Jesus, Nilda 
Amorim dos Santos. 
 
Oremos por: Abigail A. Pimentel, 
Adalberto S. de Souza,  Ademildes 
D. Cruz, André Paim Rocha, Anto-
nio dos Santos, Ary Silva, Cleber S. 
Souza, Creuza Silva, Aparecida Bu-
eno, Brasília S. Soares, Camila 
Santos, Célia Regina Lacerda, Cín-
tia Maviane C. dos Santos, Mª Nas-
cimento, Crezilda Mª da  Silva, Da-
niela Alves Silva, Dinorá Oliveira 
Souza, Eliezer Galvão S. da Silva, 
Elaine Cristina de Oliveira Galvão 
Santos,  Enedina Lisboa, Ivani Lo-
pes, Janice Fernandes S. Maga-
lhães, José G. de Alencar, Lívia 
Freire, Fernanda Alves Silva, José 
Moreira, José Messias, José Rober-
to Souza Oliveira, Joseneide C. de 
Almeida, Jutahy Pacheco, Luana E. 
de Coelho, Lúcia dos Santos, José 
Maria  Almeida, Maria Angélica, 
Maria das  Graças, Maria Máxima 
dos Santos, Morena Dalva Coelho, 
Matheus de Oliveira Galvão, Onei-
de Coelho, Patricia L. Lima Olivei-
ra Silva,  Regina Rejane F.  Santos, 
Renan, Sônia O. Silva Azevedo, So-
raia S. Caires, Terezinha S. Santos, 
Vilma Maria Paim Santos. 
 
Pastoral da Adminis-
tração 
Sustento da Causa. Os Filhos de 
Sião contribuíram com 100% do 
Orçamento do mês de agosto. Ben-
dita fidelidade! 
 

4 Informa-Sião (20/09/2020) 

Ministério Pastoral 
Calendários Provisórios 
Setembro 
Dia 23 - Culto de Oração Online 
Dia 27 - Culto Online 
Dia 30 - Culto de Oração Online 
 
Pastoral do Discipula-
do 
MCM. - Atividades no Whatsapp. 
 
Pastoral da Proclama-
ção 
Missões Nacionais. Laborar e Orar 
pela Campanha 2020 de Missões 
Nacionais  
TEMA:  “Porque Ele Me Amou” 
ALVO: R$ 15 mil! 
 
Ministério da Comu-
nhão 
Aniversariantes da Semana: 
20/09 - Antônio Carlos dos Santos 
Cerqueira, Carliane Santos Rodri-
gues, Maria Aurora de Almeida 
Santos, Hildete Rodrigues da Silva 
Santos, Priscila Isabel Menezes 
Dantas, Camila Martins Sacramen-
to  
21/09 - Genilda Nascimento Silva, 
Rosenai Matos Nonato, José Assis 
Moreira 
22/09 - Joanita Figueirêdo Peixo-
to, Daiana de Souza, Maria Car-
mem Santos, Maria Sílvia Sobral 
Brasileiro, Cátia Cilene Alves Silva 
23/09 - Carlos Alexandre Fernan-
des Passos, Tatiana Braga dos 
Santos Araújo, Maria Creusa An-
drade Gomes 
25/09 - Lailza Galiza Porciúncula, 
Jane Alves Pires, Ilma Carvalho de   

 
 

Quarta-feira, 19h;  
Domingo, EBD — 9h; Culto online —10h  

 
YouTube  

(Igreja Batista Sião - Salvador) 
 

Link do canal em: 
www.igrejabatistasiao.org.br 
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 A chama da pureza avivada mexe com a ética conjugal e dos atentados 
à santidade do casamento, e com a ética familiar ressaltando a perenidade do 
amor com respeito entre pais e filhos, e o exercício da autoridade dos pais. 
 
HÁ QUE SE AVIVAR A CHAMA DA FORÇA ESPIRITUAL. "Se alguém fala, fale 
como entregando oráculos de Deus; se alguém ministra, ministre segundo a força que 
Deus concede; para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a 
quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém" 
(1Pedro 4.11)  
 Este momento, pede crentes que sejam fortes em oração. O Espírito Santo 
é entristecido quando o irmão deixa de orar; e há crentes que não oram, não 
crescem, não recebem bênçãos, vivem em anemia e esgotamento espiritual.   Oração não é um ritual que o crente pratica; é uma atitude, um estilo de 
vida. A oração evangélica é dinâmica; é ação, ou, ainda melhor, é interação: 
Deus e o crente interagem. A oração reavivada inclui trabalho: quando você 
canta, está orando; quando tem comunhão com os outros, está orando; o mo-
do como você gasta o seu dinheiro é oração, porque reflete o que tem priori-
dade na sua vida. Que faz você? Dá o seu tempo ao evangelismo ou ao está-
dio de futebol? E seu dinheiro à bilheteria do cinema ou a missões? Que tem o 
primeiro lugar na sua vida?   

Boa prática é colecionar a história  
da sua Igreja através dos Boletins.  
Desejando os Boletins impressos 
dos dias 22 de março em diante 
para sua coleção, contate a irmã  
Jaqueline na Secretaria Pastoral. 

 
 

Quarta-feira, 19h;  
Domingo, EBD - 9h; Culto online -10h  

 
YouTube  

(Igreja Batista Sião - Salvador) 
 

Link do canal em: 
www.igrejabatistasiao.org.br 
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Boa prática é colecionar a história  
da sua Igreja através dos Boletins.  
Desejando os Boletins impressos 
dos dias 22 de março em diante 
para sua coleção, contate a irmã  
Jaqueline na Secretaria Pastoral. 

Vem da Página 3 
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