HOJE
19/07/15
REGENTE CONGREGACIONAL
PIANO
TROMPETE
CLARINETA
BAIXO
VIOLÃO
BATERIA
TECLADO
TROMBONE
GUITARRA
CORAL / CONJUNTO
SOLO
SOM
DATASHOW

DOMINGO
26/07/2015

Elienai / Gedália
Poliana
Valdir Sarmento
Antônio Bispo
Andrews / Igor
Jaudicéia / Roberto / Silas
Silas
Daiana
Agnaldo / Denis
Elizeu
Coro MCA / Sorelle

Geraldo / Lizandra
Daiana
Valdir Sarmento
Antônio Bispo
Andrews / Igor
Jaudicéia / Roberto / Silas
Silas
Daiana
Agnaldo / Denis
Elizeu
Grande Coro / Trio Feminino / HC de Sião
Gildeval
Franque / Vinícius
Joilson

André Mário /Tamires
Franque / Vinícius
Joilson
Marcos Valério
David Chaves
João de Deus
Enoque Lopes
Amós Domingos Nery

PLANTONISTAS (Sasar)
RECEPÇÃO
Manhã
Noite

Agnaldo Tosta
Humberto Zacarias
Vivaldo Pereira
Daniel S. Braga
Mário Baracho

Selma Henrique, Dinair Aragão,
Lourdes Lopes, Sandra Mara, Rosilene Silva

SERVIÇO MÉDICO
Enfermagem

Linalva Pinheiro, Zuleide
Teixeira, Mª Eunice Santos,
Rosana Mendonça

Dr. Rossi
Rubenita

Dra. Janaína
Selma

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje

Domingo vindouro

Sérgio / Gal
Alberto / Airesnede
Assessoria Pastoral: Terezinha

Juracy / Zuleide
Eudes / Aydil
Assessoria Pastoral: Orlando

Ministério da Adoração: Coro El Shadday, Mulheres Cristãs em Adoração, Louvor Jo-

vem, Coro Infantojuvenil Perfeito Louvor, Equipes de Louvor, Grupo Sorelle, Quarteto
Daleth, Orquestra Kinereth, Cursos.
Moisés Carneiro
Francisco Neves
Ministério daJoão
Proclamação:
CB Barra, CB Luís Anselmo, CB Pedrão, CB Santo Amaro,
João Pinheiro
Antonio
Galvãode Baixo, , Capelania em Hospitais, Capelania em Casas de
CB Wagner, FMB
Gamboa
Detenção, Programa “Portas Abertas” (2ª a 6ª, das 9h às 17; Cultos às 12h15 e 16h),
Raimunda Rodrigues, Elza Alves, Enalva Pereira
Cursos.
Ministério do Discipulado: Escolas Bíblicas, Organizações Missionárias, Encontros
com Cristo, Simpósios, Congressos, Retiros Espirituais, Vivências, Ministério Mãos e
Vidas.
Dr. Rossi Acampamentos, Caravanas, Visitação, Ágapes, Esportes,
Ministério da Comunhão:
Eventos, Jornadas deAdilia
Oração.
Ministério de Ação Solidária: Projeto Sião em Ação, Cursos.

“Astros no mundo expondo a palavra da vida”
(Fp 2.15b,16a)
Filiada à Convenção Batista Brasileira,
À Convenção Batista Baiana
e à Associação Batista do Salvador
Rev. Walter Santos Baptista, Ed.D. (e.f.)
Pastor Efetivo;
Rev. Valdívio de Oliveira Coelho, Pastor Emérito;
Rev. M. G. White,
Pastor Fundador.
Rua Forte de São Pedro, 68, Campo Grande,
40080-016 Salvador, BA
Telefones: (71) 3328-2934 / 3328-3754
www.igrejabatistasiao.org.br
19/07/2015 Nº 28/15

“É tempo de colher. Eu vou!”
Em continuação ao preparo para a Campanha de Missões Estaduais, a
palavra deste domingo vem do Pr. Erivaldo Barros de Oliveira, Diretor
Geral da Convenção Batista Brasileira:
“Vocês não dizem: ‘Daqui a quatro meses haverá a colheita’? Eu lhes digo: Abram os
olhos e vejam os campos! Eles estão maduros para a colheita.” (João 4.35).
A colheita é grande! Deus opera por ciclos, assim como ele estabeleceu na natureza, ou
seja, prepara-se a terra, lança-se a semente, nasce a planta e depois vem o fruto e quando
maduro é o tempo de colher. Deus tem apontado para estes dias como o tempo de uma grande e abundante colheita, pois cada vez mais as pessoas estão correndo em nossa direção precisando de amor, amparo e socorro.
Na nossa Bahia, são milhões que precisam da esperança, da graça e da salvação que só
se encontram no nosso Senhor Jesus Cristo. Isto demanda de cada um de nós, que já fomos
alcançados, um olhar de compaixão e de comprometimento para com Deus e a missão de
anunciar o Evangelho ao nosso povo.
Cada pastor, cada líder, cada membro e integrante das nossas igrejas e congregações,
deve com sensibilidade priorizar missões na Igreja local e dedicar mais tempo a intercessão e
ao clamor pelas vidas perdidas, a começar da sua família, do seu bairro, da sua cidade e estendendo até os lugares mais distantes do nosso imenso estado.
As orações que fizermos, devem nos impulsionar a disposição da realização de trabalhos
evangelísticos e missionários, incluindo viagens a municípios que ainda não contam com a nossa
presença e diante disto desafio aos queridos pastores, aos promotores e promotoras de missões
e a cada igreja à se juntar a Convenção Batista Baiana na parceria de levar a Palavra da
Salvação à toda Bahia e de até 2016 alcançar 16 cidades das 46 que ainda não estamos
presentes.
Isto, naturalmente, imprimirá também nos corações dos irmãos e irmãs a necessidade de
ofertar para Missões e de ser fiel aos dízimos e ofertas na sua igreja, para que ela possa também honrar com o compromisso da fidelidade à Convenção Batista Baiana e esta, por sua vez,
tenha mais recursos para investir no trabalho missionário.
A colheita é urgente! Desde os tempos de Jesus é notória a necessidade das multidões
que correm de um lado a outro tentando encontrar algo que possa aliviar suas dores, suas
aflições. Jesus as compara como ovelhas sem pastor, porque são pessoas que estão sem destino
e sem direção, são vidas sem significado algum. Jesus veio nos dar significado a nossa existência, e isto só foi possível desde o momento em que decidimos correr em sua direção e nos
submetemos ao seu cuidado e a sua orientação. Jesus ao ver as multidões teve compaixão
delas porque estavam aflitas e desamparadas. Esta é também a visão que Deus tem em relação às pessoas desta geração, da nossa nação e do nosso estado. As pessoas vivem aflitas, com
medo, doentes, sem paz e sem direção. Estas pessoas são o alvo de Jesus, foi por mim e por
Página 5, por favor
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Culto Matinal

Prelúdio
+Cânticos de Sião
+Oração
Boas Vindas
3 Minutos de Missões Estaduais
Louvor Coral Tu És Digno
Dedicação dos Bens e Vidas
Hino Meus Dízimos

7

Outras...

" eus quer falar com você,
D
mas não pelo Facebook...

Grupo de Louvor B’nei Tsion

MC em Adoração

1. São muitas as bênçãos que Deus nos dá com amor paternal,
E como entre nós se retribuirá dom sem igual?
Trazemos aqui nosso dízimo, ó Pai, recebe-o no trono do Teu altar,
E siga por onde o evangelho vai, e seja tesouro de amor sem par.

Aceita, ó Pai, a oferta aqui; não nos pertence, é devida a Ti!
Aceita a oferta, pois, Senhor, do nosso amor!
2. De todas as bênçãos materiais, eis aqui a melhor;
de todos os laços celestiais, eis o maior!
Coloco esta oferta no Teu altar, recebe-a no trono, meu Salvador.
E dá que ela sirva para ajudar o Teu evangelho de Luz e Amor.
3. Recebe o meu dízimo, bom Jesus, lá no céu, lá no céu;
minh’alma ilumina com Tua luz, sim dá-me fé.
Entrego esta parte a Ti, meu Deus, e ainda com nove eu ficarei.
Na Tua Palavra escrito está: “Chuvas de bênçãos dos céus darei”.

Encontros de Oração.
(1)
Segundas-feiras, 19h, no Santuário.
(2)
Quartas-feiras, 7h, patrocínio do Corpo Diaconal, no 1º subsolo.
(3)
Quartas-feiras, 19h, Estudo Bíblico e Oração, no Santuário.
(4)
Culto de Oração pela Família. Quintas-feiras, 10h, no Santuário
(5)
Núcleo de Apoio à Família (NAF). Quintas-feiras, 19h30, no 1º subsolo.
(6)
Jornada de Oração. Primeiro sábado de cada mês, das 8 às 12 horas.
Jardim de Oração. Mais um Encontro com Deus nesta sexta feira, dia 24/07 às 15
horas. Endereço: Avenida Sete de Setembro, 1983 - Edf. Lisboa, Apt. 301a, Vitória.
Tel: 3336-4299; 9274-6738; 9909-1540. Compareça!
Plantão Diaconal. Às quartas-feiras, das 9h às 11h30, um Diácono estará no Plantão
Diaconal. Esse trabalho é em favor da comunidade carente da nossa Igreja e, esporadicamente, os de fora serão atendidos, na medida do possível.
Lembrete. A Tesouraria solicita dos irmãos que forem usar os serviços da Cantina
que avisem com antecedência.
Curso Técnico de Enfermagem e afins. Promoção para 2015 da Escola Evangélica
(ETSEL). Curso Técnico na Área de Saúde (Técnicos em Enfermagem, Nutrição e
em Radiologia). Mensalidade: R$ 100,00 (para os primeiros 6 meses). R$ 180,00, os
demais meses, sem reajuste até o final do curso. Informações: 3011-7383, 3011-4298.
Informa a Pastoral do Serviço: Cartão do Idoso. Aos irmãos da Melhor Idade informamos que estamos à disposição para auxílio no cadastro de agendamento do Cartão do Idoso.
Cursos. Inscrições abertas.

Horário de Atendimento do Staff

4. Ao dar o meu dízimo a Ti, Senhor, no altar, no altar,
proclamo ao mundo Teu grande amor em Teu louvor!
Perante o Teu povo, no Teu altar, darei minha oferta de gratidão;
Minh’alma se alegra em Ti, Jesus, por ter alcançado eternal perdão.

Pr. Walter Santos Baptista
pastordaibsiao@ig.com.br

No Teu tesouro, ó Salvador, recebe os dízimos um a um
Que sempre damos em amor, sim, um a um.

Sem. João Paulo Almeida
joaopaulo_ssa83@hotmail.com

+Oração Dedicatória
Louvor Coral No Eterno Lar
Tudo no Altar
Solo Confio em Deus
Mensagem

MC em Adoração
André Mário Gomes

Pr. José Altino Menezes

HOJE, às 17h30

De olho na História... da Igreja Cristã (7ª de 9 sessões)
Profª Antônia Lima (Mestre em História)
Aos domingos, 17h30

Profa. Ariete Martins Rodrigues Baptista
arietebaptista@gmail.com
Tesouraria
Coord. Quésia Meneses
projeto@igrejabatistasiao.org.br

3ª (15h - 17h30);
5ª (10h - 11h30);
Domingos (17h30 - 18h15, fineza agendar)
2ª a 6ª (08h - 13h)

3ª (15h - 17h30);
5ª (10h - 11h30)
2ª (14h - 18h);
3ª a 6ª (8h - 12h; 14 - 18h)
2ª , 3ª, 4ª e 6ª (8h - 12h)
5ª (14h - 17h)

Pr. Antonio Carlos Santos
pr.comunhao@gmail.com
Facebook: Antonio Santos

2ª (9h - 12h; 14h30 - 16h)
3ª (14 às 16)
5ª (Visitação)

Pr. Lázaro Sodré Cerqueira
lazarosodre23@gmail.com

2ª e 6ª (18 às 21h)
3ª e 5ª (14h - 17h30)
(fineza agendar)

M.M. Gedália Dória de Carvalho Cornélio

3ª e 5ª (10h30 às 19h)
4ª (14h30 - 20h30)
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Noite da Proclamação

Prelúdio
+Cânticos de Sião
+Oração
Boas Vindas
Louvor Maior Que Tudo
Dedicação dos Bens e Vidas
Hino 318 HCC Que Alegria é Crer em Cristo

Hino 366 CC

Firmeza
1. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus;
No sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor.

Grupo de Louvor B’nei Tsion

A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. (bis)
2. Se Lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver;
em cada transe , sem falhar, sempre hei de nEle confiar.

Grupo Sorelle

3. Seu juramento é mui leal, abriga-me no temporal;
ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação.

1. Que alegria é crer em Cristo, em seu nome confiar,
Observar os seus ensinos, nas promessas descansar!

Cristo! Cristo! eu confio em teu nome em teu poder.
Cristo, meu Senhor amado, faze minha fé crescer!
2. Que alegria é crer em Cristo, ter certeza de perdão!
Receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação!

4. Assim que o seu clarim soar, irei com Ele me encontrar;
e gozarei da redenção com todos que no céu estão.
+Bênção
Poslúdio

3. Que alegria é crer em Cristo, meu amigo e Salvador!
Andarei seguro sempre, bem feliz em seu amor.
+Oração Dedicatória
+Cânticos de Sião
Solo Dependente
Tudo no Altar
Louvor Ele Me Conhece bem
Mensagem

Grupo de Louvor B’nei Tsion
Tamires Pereira

Grupo Sorelle
Sem. João Paulo Santos de Almeida

Hino 467 HCC Por Onde Me Conduzir

(Últimas Vagas)

Plano de Pagamento (iniciando em julho)

Quarto Casal R$ = 1.200,00
(180,00x2 = 360,00 + 840,00/5 = 168,00)

1. "Oh, toma a cruz e segue-me!" Jesus me disse assim;
"Pra te salvar, na cruz morri; entrega-te hoje a mim".

Quarto Família = R$ 500,00 /por pessoa
(75,00x2 = 150,00 + 350,00/5 = 70,00)

Por onde me conduzir, por onde me conduzir,
A Cristo, meu Mestre, irei seguir, por onde me conduzir

Alojamento = R$ 400,00 / por pessoa
(60,00x2= 120,00 + 280,00/5= 56,00)

2. Bem perto, ao lado de Jesus, desejo aqui seguir,
Andando sempre em sua luz, por onde me conduzir.
3. Em sombra ou sol, na paz, na dor, a Cristo irei servir;
Em terra ou mar, seja onde for, por onde me conduzir.
4. Meu ser e meu louvor darei a quem me quis remir.
A Cristo, o Mestre seguirei por onde me conduzir.
+Bênção
Poslúdio

Retiro espiritual Sião 2016

Crianças a partir de 5 anos pagam a taxa integral;
Crianças com menos de 5 anos, não pagam;
(Outras informações serão dadas no ato do Pagamento).

Esperamos que esteja sendo
bem acolhido!
Faça desta Igreja a sua
Família Espiritual!
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Informa-Sião (19-07-2015)

Ministério Pastoral

Ecos da Assembleia Regular
(12/07/15). Foram recebidos no seio da
Família Sião os seguintes irmãos: Profissão de Fé (aguardando Batismo), Ca-

Oferta de Educação Cristã Missionária. Enviamos para a UFMBB o
valor de R$ 414,00 levantada em
23/06/15.

mila Barbosa de Oliveira, Elis dos Reis
Requião, Jamille Miranda Almeida Santos, Wesley Pereira Sá Barreto e Willian
Bernardo Santos Cruz; Aclamação,
Creuma Paixão da Silva. Todos muito
bem-vindos!

Ministério Mãos e Vidas. Curso de

Em férias. A partir desta semana, o Pr.

Aniversariantes da semana:

Walter Baptista encontra-se gozando
férias parciais relativas ao ano de 2014.
Retornará no primeiro domingo de
agosto.

Calendário Provisório/ Julho

Dia 26 - Culto de Gratidão pelos seis
anos do Projeto Sião em Ação (manhã).
Noite da Comunhão.

Calendário Provisório/ Agosto

Dia 02 - Ceia do Senhor (manhã)
Dia 09 - Dia dos Pais
Noite da Proclamação
Dia 16 - Noite da Juventude
Dia 22 - Simpósio Diaconal
Dia 23 - Noite da Comunhão
Dias 28 e 29 - Treinamento de Multipli-

cação: Facilite o Crescimento de Sua
Igreja (nossas dependências)
Dia 30 - Assembleia Regular
Noite da Solidariedade.

Pastoral da Proclamação

Missões Estaduais: Estamos chegando

à reta final da Campanha. Do Alvo de
R$ 25 mil, já alcançamos R$ 18.675,00.
Tema: “É tempo de colher. Eu vou”.
Divisa: “Vocês não dizem: ‘Daqui a

quatro meses haverá a colheita’? Eu
lhes digo: Abram os olhos e vejam os
campos! Eles estão maduros para a colheita.” (João 4.35). Vamos contribuir
com Amor e Visão para a expansão do
Reino de Deus e alcançarmos todo o
nosso Estado querido da Bahia!

Pastoral do Discipulado

MCA. Nesta terça-feira, Tarde de Cele-

bração e Louvor. Devocional: irmã Gildete Rezende. Reflexão: irmã Selma
Guedes, Presidente Estadual da UFM
da Bahia.

Libras. Inscrições abertas, 3ª e 5ª
feiras, a partir das 16h. Inscrições
com a Coordenadora, irmã Ivani.

Pastoral da Comunhão
19/07 - Gicélia da Cruz
20/07 - Milena Vivian de Oliveira
Maia, Vicente Bispo Ribeiro
21/07 - Regina Maria Sousa Cardoso, Sandra de Souza Rocha, Maloa
Faria Rocha, Leandro Marques dos
Santos Fernandes
22/07 – Eli Oliveira Santos
23/07 - Maria José Guimarães, Edson Luz de Farias
24/07 - Zizália da S. Borges Nunes
de Souza
25/07 - Rosana Mendonça da Silva
Nunes, Albertina Angelica Figuerêdo, Silvana Lima de Santana, Patrícia de Lima Lucena.

Oremos por:

Abigail A. Pimentel, Adalberto S. de
Souza, Ademildes Duarte Cruz,
Adelaide A. da Silva e Alaíde Alves
(mãe e tia de Jussara Nunes), Adília
Carmo Guimarães e Família, Álvaro
Paes, André Paim Rocha, Brasília
Santos Soares, Candeias Santana
Calixto, Carlos Cézar Santos Rios,
Célia Regina Lacerda e Lúcia dos
Santos, Creuza Maria Nascimento,
Crezilda Maria da Silva, Doralice
Oliveira, Emília Silveira Souza,
Enedina Lisboa, Epifânia Vieira
dos Santos (Epi), Eunice Aparecida
Bueno, Florença Reis Andrade,
Gilcélia Silva Santos (Gil), Guilherme S. Carvalho, Haydée Brasil de
Souza, Hilda Assunção, Idalice Portugal, Ilza Pereira Pacheco, Iraci
Menezes, Isabel Pereira, Ivo Gomes de Alencar, Ivone Menezes,
Ivone Simões Regis da Silva (mãe
de Elisa), Joanita Peixoto, José
Messias (Filho de Irany), José Maria Freire, Jurema Rodrigues, Jutahy
Renan, Lívia Rejane F. Santos, Luana Eustáquio de Oliveira, Luiz A.
Leal, Maria José Borges, Miriam S.

Silva, Moisés Santos, Morena Dalva
Coelho, Patrícia Carmo Duarte,
Priscila Isabel Menezes Dantas,
Raquel de Santana Marques e Carmozinha Santana (irmãs de Rubenita Novaes), Regina e Josué Rego,
Roberto dos Santos Britto, Rogerio
Uzêda, Rosa Maria Porcino de Araújo, Rubem de Souza e Silva, Rui
G. Oliveira, Sérgio Ricardo D. Oliveira (filho dos irmãos Alberto Calazans e Terezinha), Samuel Santana
Lopes, Sonia Oliveira Silva, Tauana

Silva Sacramento, Valdiria S. Santos, Valmir Ferreira Santos, Valmira
Sales, Valfrides e Jorge Galderisi,
Vivaldo P. Costa, William M. De
Souza Santana, Familiares de Danúzia Azevedo (Diná, Maria Angélica
e Darcy), Pr. Samuel de Oliveira
Santos (tio do Pr. Walter Baptista).

Pastoral da Administração

Contribuições. Os irmãos já contri-

buíram com 67,15% para o mês de
julho.

Vem da Capa

elas que Jesus cumpriu sua missão de morrer pagando o preço necessário para salvar toda a
humanidade. O preço já foi pago, mas ainda são poucos os que trabalham para comunicar esta
Boa Nova, de que o que era necessário ser feito, para a libertação das pessoas, foi feito. Quando
Jesus bradou na cruz “está consumado” ele quis dizer que o preço foi pago por todos e todos que
O aceitarem terão suas vidas salvas e a garantia da Vida Eterna ao Seu lado.
Na Bahia são cerca de 11 milhões de vidas que necessitam da salvação e certeza da vida
eterna, pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus.” Como servos e servas de Jesus somos desafiados
a fazer discípulos. Este é o tempo que Deus tem nos dado como o ano da múltipla colheita, não
será somente uma grande colheita mas uma colheita urgente e que está esperando nossa disposição em avançarmos para colhermos os frutos que já estão maduros.
A colheita é garantida! Ainda que a colheita requeira planejamento e esforço, temos a
certeza que aquele que já preparou os campos nos dará uma colheita certa. Em Salmos 126.5,6
lemos: “Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão.
Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes.” Isto nos ensina que por mais difícil e desafiadora que seja a missão da plantação, é seguro que teremos uma colheita abundante.
Claro que necessitamos considerar que para uma grande colheita precisa-se de muitos
trabalhadores, e esta era a preocupação de Jesus, pois a demanda era grande demais e Jesus
não podia atender a todos, por isso ele foi preparando os seus discípulos para que pudessem fazer
o que Jesus estava fazendo.
Nesta geração não é diferente, ainda mais que aguardamos não apenas uma grande colheita, mas uma colheita urgente, por isso o número dos trabalhadores deverá ser maior para que
possa colher os frutos que estão maduros. Deus nos relembra da sua convocação para que em
intercessão, contribuição, fidelidade e disposição priorizemos a pregação do evangelho como a
primeira e principal missão para que vidas sejam restauradas e tratadas por Deus sendo transformadas e treinadas para cumprir o propósito de Deus, conforme Jesus nos fala em João 15.16:
“Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a
fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome.” Peça ao Senhor que envie trabalhadores e seja um destes!” Quando Deus abriu a porta para que seu nome fosse pregado entre os
povos e, no nosso caso, na nossa amada Bahia, uma das prioridades era fazer discípulos, ou seja,
você é um dos trabalhadores que o Senhor tem enviado, e você precisa estar ciente disto, pois a
sua vida será abençoada se você for frutífero no Reino de Deus.
Além dos missionários e missionárias que vão para as cidades e vilarejos mais distantes (se
você se sente chamado para ser um destes, procure-nos, pois precisamos de mais obreiros para a
Seara), o Senhor Jesus Cristo tem te escolhido para ser também um trabalhador do Seu Reino na
sua cidade, no seu trabalho, na sua igreja e na sua casa. Não esqueça que você é um missionário
no local em que está para glorificar a Deus, através do testemunho e anunciação das boas novas
de salvação.
Deus quer usar sua vida, seus dons, seus talentos, seus recursos e todo o potencial que Ele
te proporcionou, pois através de você, Deus pode comunicar o seu projeto aos baianos, por isso
Ele escolheu, e quer lhe usar como vaso de bênção.”
Poderosa e inspiradora palavra a do nosso Diretor Geral!

Seu Pastor

