
 

 

HOJE 

26/07/15 

 DOMINGO 

02/08/2015 

REGENTE CONGREGACIONAL 

PIANO 

TROMPETE 

CLARINETA 

BAIXO 

VIOLÃO 

BATERIA 

TECLADO 

TROMBONE  

GUITARRA 

CORAL / CONJUNTO  

 

SOLO 

SOM 

DATASHOW 

 

Geraldo / Lizandra 

Poliana / 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   

 Elienai / Gedália 

Daiana 

Valdir Sarmento 

 Antônio Bispo 

Andrews  / Igor 

Jaudicéia / Roberto / Silas 

Silas 

Daiana 

Agnaldo  / Denis 

Elizeu 

El Shadday 

 

 

Franque / Vinícius 

Joilson   
 
 

 
 
PLANTONISTAS   (Sasar) 

Agnaldo Tosta 
Humberto Zacarias  

Vivaldo Pereira 
Daniel S. Braga 
Mário Baracho 

 Alexandre Tavares 
Francisco Lopes 
Humberto Carlos 

 

RECEPÇÃO 

Manhã 
Noite 

Linalva Pinheiro, Zuleide Teixeira, 
Mª Eunice Santos, Rosana Mendon-
ça 

 Maria Henriques,  Maria José, 
Girsilene Santos, Francis Pi-
nheiro    

SERVIÇO MÉDICO 
Enfermagem 

Dra. Janaína 
Selma 

 Dr. Rossi 

Adília 

    

Hoje Domingo  vindouro 

Juracy / Zuleide 

Eudes / Aydil 

Assessoria Pastoral: Orlando 

Bebeto / Cid 

Gildásio / Helena 

Assessoria Pastoral: Walter 

 
Moisés Carneiro 

João Francisco Neves 
João Pinheiro 

Antonio Galvão 

 

Raimunda Rodrigues,  Elza Alves,  Enalva Pereira  

Dr. Rossi 

Adilia 
 

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, Homens Cantores de Sião. 

Ministério da Proclamação: CB Barra, CB Luís Anselmo, CB Pedrão, CB Santo Amaro,               

CB Wagner, FMB Gamboa de Baixo, , Capelania em Hospitais, Capelania em Casas de  

Detenção, Programa “Portas Abertas” (2ª a 6ª, das 9h às 17; Cultos às 12h15 e 16h),  

Cursos. 

Ministério do Discipulado: Escolas Bíblicas, Organizações Missionárias, Encontros 

com Cristo, Simpósios, Congressos, Retiros Espirituais, Vivências, Ministério Mãos e 

Vidas. 

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

Eventos, Jornadas de Oração. 

Ministério de Ação Solidária:  Projeto Sião em Ação, Cursos.  

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

“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 
 

26/07/2015  Nº 29/15 

 

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 

 
 
 
 
 
 

 

 “Texto - João 4.35-38. Não dizeis vós: Ainda há quatro meses até que venha a ceifa? 
Ora, eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. 
Quem ceifa já está recebendo recompensa e ajuntando fruto para a vida eterna; para que o 
que semeia e o que ceifa juntamente se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado: Um é o 
que semeia, e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes; outros trabalha-
ram, e vós entrastes no seu trabalho. 
 
 O contexto desse maravilhoso texto é a saída do Senhor Jesus, da Judéia para a Galileia, 
a fim de evitar uma crise desnecessária, suscitada pelos líderes fariseus. Quem batiza mais? 
quem faz mais discípulos? Jesus ou João, o Batista? Isso não interessava ao Senhor. Isso não 
deve interessar também a nós, seus seguidores. João, o apóstolo, registra um outro episódio 
dessa natureza, quando  houve uma dissensão entre o povo por causa de Jesus” (João 7.43). E 
a resposta do Mestre veio logo a seguir, como afirma o hagiógrafo: “Mas Jesus foi para o monte 
das Oliveiras” (João 8.1).   
 Optou por recolher-se a um lugar que costumava frequentar em seus momentos de isola-
mento e oração. Paulo, o apóstolo, por sua vez, lista dissensões e facções como “obras da car-
ne” (Gálatas 5.20), e Tiago, meio-irmão do Senhor, adverte que o sentimento faccioso leva à 
mentira (Tiago 3.14). 
 O Senhor Jesus sabia que as comparações causariam ciúmes, facções e divisões no meio 
dos seus discípulos e dos discípulos de João, o Batista.  Para ele, quanto mais a igreja unida 
tanto mais eficaz será sua luta contra as hostes infernais da maldade; e tanto mais eloquente 
será o seu testemunho diante do mundo (João 17.11,21-23). 
 A prioridade do Senhor Jesus é a propagação do evangelho, a semeadura no reino. Para 
isso, a igreja deve estar atenta ao ensino específico, que ele dirigiu aos apóstolos:  
 A tarefa está acima de qualquer interesse. Em Samaria, no encontro com a mulher samaritana, 
Jesus ensina sobre a iminência da ceifa. Sua perspectiva é bem distinta da perspectiva dos Discí-
pulos. Para Jesus, fazer a vontade de Deus é o que mais importa. Cansaço, sede e fome podem 
esperar. Tudo pode esperar. “Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis” (Jo 4.32). 

Pr. Pedro Moura é o autor da reflexão preparatória da Campanha de 
Missões Estaduais 2015 deste domingo. Que sirva de muita inspiração e 
desafio: 

A CEIFA E OS CEIFEIROS  
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  Prelúdio   

+Cânticos de Sião                                                                                             Grupo de Louvor Doxa 

+Oração 

  Boas Vindas 

  3 Minutos de Missões Estaduais 

  Dedicação dos Bens e Vidas     

 +Oração Dedicatória  
  Louvor    Bem Pertinho Aqui                                                                                          Trio Feminino 

  Tudo no Altar 

  Louvor Coral    Através de Nós                                                                           Grande Coro de Sião 

  Mensagem                                                                                                          Miss. Eliete Morais       
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"Deus quer falar com você, 

mas não pelo Facebook... 

Culto de Gratidão 
Projeto Sião em Ação (6 anos) 

Hino 449 CC   Ousados Proclamai! 
 

1. Ousados, com firmeza, ó crentes, proclamai as novas salvadoras do amor do eterno Pai,                    
Que, pra salvar rebeldes, Seu filho ofereceu, o qual sofreu a morte pra resgatar o réu. 

  
Ó crentes, proclamai a salvação! O mundo libertai da escravidão! 
Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. 

Ö crente, sem cessar apregoai! O seu amor sem par anunciai; 
com zelo e com ardor, até raiar o alvor, por Cristo e o reino seu lutai! 

  
2. Oh, nada de desculpas, obreiros de Jesus! Eis, o inimigo afoito quer derrubar a cruz; 

Jesus, porém, garante vencê-lo e ao seu poder, se firmes persistirmos na senda do dever. 
  
3. À luta, pois, ó crentes, por Cristo Redentor, Seu estandarte erguendo, do eterno, imenso amor; 

as trevas combatendo, o vício, a corrupção, pregando as boas-novas de luz e salvação. 

HOJE, às 17h30 
De olho na História... da Igreja Cristã  (8ª de 9 sessões) 

Profª Antônia Lima (Mestre em História)    
Aos domingos, 17h30                                 

+Hino 422 CC   Trabalho Cristão 
 

1. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus; 

com o seu bom conselho o vigor renovar, e fazer prontamente o que Cristo Mandar! 

 
No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé  

e com oração, até que volte o Redentor. 
 

2.Vamos nós trabalhar, os famintos fartar; para a fonte os sedentos depressa levar; 

só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá! 

 

 

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 31/07 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, esporadica-
mente, 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$ 220,00, Taxa Administrativa 100,00, início em setembro, 
oferecemos meia passagem.  Oferecemos também Curso de UTI e Cuidador de Idoso. 
Informações: 3011-7383, 3011-4298.  
 
Pastoral do Serviço: Cartão do Idoso. Aos irmãos da Melhor Idade informamos que esta-
mos à disposição para auxílio no cadastro de agendamento do Cartão do Idoso. 
 
Ministério Mãos e Vidas.  Curso de Libras. Inscrições abertas, 3ª  e 5ª feiras, a partir das 
16h. Inscrições com a Coordenadora, irmã Ivani Lopes. 
 

7 

Horário de Atendimento do Staff 

Outras... 

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

3ª (15h - 17h30);  
5ª (10h - 11h30); 
Domingos (17h30 - 18h15, fineza agen-
dar) 

Sem. João Paulo Almeida 
joaopaulo_ssa83@hotmail.com 

  

2ª a 6ª (08h - 13h) 

Profa. Ariete Martins Rodrigues Baptista 
arietebaptista@gmail.com 

3ª (15h - 17h30);  
5ª (10h - 11h30) 

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

Coord. Quésia Meneses   
projeto@igrejabatistasiao.org.br 

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

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

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

Facebook: Antonio Santos 

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

Pr. Lázaro Sodré Cerqueira 
lazarosodre23@gmail.com 

M.M. Gedália Dória de Carvalho Cornélio 3ª e 5ª  (10h30 às 19h) 
4ª (14h30 - 20h30) 

javascript:void(0);


   
          
       

  
   
   Prelúdio   Alegres, Adorai                                                                  Homens Cantores de Sião 
+Cânticos de Sião                                                                                       Grupo de Louvor Doxa  
+Oração  

  Boas Vindas 

  Louvor  Coral   Cantai a Glória do Senhor                                          Homens Cantores de Sião 

  Dedicação dos Bens e Vidas       

+Oração Dedicatória  

+Cânticos de Sião                                                                                       Grupo de Louvor Doxa 
  Solo   Deus é Fiel                                                                                                    Gildeval  Alves 
  Tudo no Altar 

  Louvor  Coral    Bendita Luz                                                                Homens Cantores de Sião 

  Mensagem                                                                                            Pr. Antônio Carlos Santos                                                                 

+Bênção                                                                                      

  Poslúdio                                                                                  
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Noite da Comunhão 

Hino 64 HCC  Glorioso És Tu, Senhor 
 

1. Salvador, nós te adoramos, proclamamos teu amor; 
Tu és santo e poderoso, glorioso és tu, Senhor! 

 
Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor! 
Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor! 

 
2. Redentor, Senhor e Mestre, luz eterna das nações, 

Tu és digno dos louvores de mui gratos corações. 
 

3. Do teu lar de luz e glória à mais infamante cruz, 
Tu vieste dar a vida pra nos redimir, Jesus. 

 
4. Vem, oh, vem, eterno Cristo, Rei sublime, divinal; 
Vem reinar, e para sempre, do teu trono celestial! 

 

Hino 574 HCC   Um só rebanho 
  

1.  Um só rebanho, um só Pastor. Uma só fé em um só Salvador. 
Em teu amor unidos aqui, num mesmo Espírito vamos a ti, 

num mesmo Espírito vamos a ti. 
  

2.  Um só rebanho, um só Pastor - fruto, ó Senhor, desse teu grande amor. 
Só nos gloriamos na tua cruz. Sê tu louvado, bendito Jesus! 

Sê tu louvado, bendito Jesus! 
  

3.  Um só rebanho, um só Pastor. Ó Cristo, és digno do nosso louvor. 
Tu és o ímã que nos atrai, e só por ti adoramos o Pai, 

e só por ti adoramos o Pai.  
  

4.  Um só rebanho, um só Pastor. Nós esperamos por ti, ó Senhor. 
É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer, 

                                                                              

+Bênção                                                                                        

  Poslúdio 
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3. Vamos nós trabalhar para Cristo, o Senhor, contra o reino das trevas será vencedor, 

Êle então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá! 

 

4. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus; 

na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá! 

 
 

 Para os discípulos, os interesses materiais, as necessidades físicas têm prioridade. Por isso, 
chamam a atenção do Senhor, dizendo: “Rabi, come” (João 4.31); Fazer a vontade de Deus está 
acima de cultura, costumes, sexo, crenças, etc. Essas coisas são importantes, mas nunca devem ser 
embaraço à tarefa de anunciar o Evangelho;  Os discípulos ainda têm os costumes, os preconcei-
tos, a cultura enraizada, dominando suas mentes. Por isso, ao retornarem da cidade, logo se admi-
ram “de que estivesse falando com uma mulher” (João 4.27). 

A tarefa é mais iminente que se possa pensar. Em continuação, o Senhor indaga: “Não dizeis 
vós: Ainda há quatro meses até que venha a ceifa?” (João 4.35a). A pergunta é retórica, nem 
exige resposta. Mas se houvesse, seria: “Sim, nós dizemos isso mesmo: faltam quatro meses até 
que venha a ceifa”. A consciência de uma tarefa a ser realizada nem sempre está associada à sua 
iminência. No entendimento dos discípulos, é indiscutível a proximidade e a necessidade da ceifa, 
mas ainda faltam quatro meses... todo mundo sabe disso, inclusive o Senhor Jesus, que faz a men-
ção: “Não dizeis vós...?”. Depois, no entanto, ele mesmo ajunta o maravilhoso ensino: “Ora, eu 
vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa” (João 
4.35b). 
  A tarefa foi dada a toda a igreja A igreja não pode prescindir da igreja. O conceito de 
igreja como casa ou templo tem sido amplamente discutido, mas, talvez seja bom não esquecer o 
que alguns pensam: que a igreja é sua própria congregação. Isso é verdade, mas não é toda ver-
dade. Porque cada congregação é uma pequenina parte da igreja. A Igreja de Cristo está espa-
lhada pelo mundo. 
 Aqui e ali, em toda parte, o Senhor está preparando sua “noiva”, embelezando-a, purifi-
cando-a e santificando-a para o encontro nas bodas do porvir, as Bodas do Cordeiro (Apocalipse 
19.7). Muitas dessas congregações estão vivendo em plena liberdade, outras sob perseguição, 
sofrimento e morte. Mas a igreja é a composição de todas elas. Por isso, o amor entre os irmãos 
das diversas congregações é o que mais importa ao Senhor. E cada um de nós expressa isso em 
disposição de atender a um chamado específico, em preocupação, em socorro, em sustento, em 
oração, permitindo ao Espírito Santo trabalhar e operar em todos a necessária e indispensável 
unidade. Sem ela, o trabalho será grandemente prejudicado. 
 A tarefa exige pureza e unidade da igreja.  Em sua oração sumo-sacerdotal (João 17), o 
Senhor Jesus orou por dois principais motivos: unidade e pureza. E eu não sei se há alguma neces-
sidade maior, mais premente do que essas, na vida da igreja do Senhor, nos dias de hoje. 
Unidade - Irmãos que se endurecem contra irmãos, que votam desprezo, que falam mal, que se 
separam. Olhos sempre voltados para a própria agenda, e nada mais interessa. Enquanto isso, o 
Senhor rogava ao Pai por todos, igualmente; todos os crentes, em todos os lugares e em todos os 
tempos. Orou até pelo último que viesse a nascer antes da sua gloriosa volta, sempre enfatizando 
a unidade: “Eu não estou mais no mundo; mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai santo, 
guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós ... e rogo não 
somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão crer em mim ... para que  

Vem da Capa                                                                                                                                                                                                                                               
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28/07 - Fábio Luís Nascimento dos 
Santos, Eduardo Albino de Azevedo, 
Alessandro Correia Sant`Ana de Amo-
rim 
30/07 - Maria José Borges de Lima,  
Carlos Vinícius Santana Machado 
31/07 - Safira Melo Nogueira, Edmil-
son Ferreira de Jesus, Marcia Mene-
zes de Melo Paranaguá, Álvaro Rai-
mundo Costa  Souza 
01/08 - Gerlando Gazzitano,  Maria 
Pedrina Costa Rocha, Júlia André do 
Nascimento Noberto. 
 
Oremos por:   
Abigail A. Pimentel, Adalberto S. de 
Souza, Ademildes Duarte Cruz, Ade-
laide 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 Regi-
na Lacerda e Lúcia dos Santos, Creu-
za Maria Nascimento, Crezilda Maria 
da Silva, Doralice Oliveira, Emília Sil-
veira Souza,  Enedina Lisboa, Epifâ-
nia  Vieira dos Santos (Epi), Eunice 
Aparecida Bueno, Florença Reis An-
drade, 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  Re-
jane F. Santos, Luana Eustáquio de 
Oliveira, Luiz A. Leal, Maria José Bor-
ges, Miriam S. Silva, Moisés Santos, 
Morena Dalva Coelho, Patrícia Carmo 
Duarte, Priscila Isabel Menezes Dan-
tas, Raquel de Santana  Marques e 
Carmozinha  Santana (irmãs de Rube-
nita Novaes), Regina e Josué Rego,  
Roberto  dos Santos Britto, Rogerio 
Uzêda, Rosa Maria Porcino de Araújo,  
Rubem de Souza e Silva,  Rui G. Oli-
veira, Samuel Santana Lopes, Sérgio  
Ricardo D. Oliveira (filho dos irmãos 
Alberto Calazans e Terezinha),  Sonia 
Oliveira Silva, Tauana Silva Sacra-
mento, Valdiria S. Santos, Valmir Fer-
reira Santos, Valmira Sales, Valfrides e 
Jorge Galderisi, Vivaldo P. Costa, Wil-
liam M.  De Souza Santana,  Familia-
res de Danúzia Azevedo (Diná, Maria 
Angélica e Darcy), Pr. Samuel de Oli-
veira Santos  (tio do Pr. Walter Baptis-
ta).    
 

Ministério Pastoral 
Ceia Memorial. Será celebrada no domingo 
vindouro no Culto Matinal. Os diáconos a 
seguir estão convidados:  Ariete, Ariosval-
do, Aydil, Emília, Enalva, Gal, Gildásio, 
Hamilton, José Antônio, Juracy, Linalva, 
Marcos, Noeme, Nonato, Orlando, Pinhei-
ro, Sérgio, Terezinha e Zuleide. Serão 
aguardados às 10h no Gabinete Pastoral.  
             
Em férias. O Pr. Walter Baptista retornará 
no próximo domingo.  
 
Calendário Provisório/ Agosto 
Dia 02 - Ceia do Senhor (manhã) 
Dia 09 - Dia dos Pais 
Noite da Proclamação 
Dia 15 - Reunião do Corpo Diaconal 
Dia 16 - Noite da Juventude 
Dia 21 - Vigília (18h às 22h) 
Dia 22 - Simpósio Diaconal 
Dia 23 - Noite da Comunhão 
Dias 28 e 29 - Treinamento de Multiplica-
ção: Facilite o Crescimento de Sua Igreja 
(nossas dependências) 
Dia 30 - Noite da Solidariedade. 
 
Calendário Provisório/ Setembro 
Dia 06 - Celebração da Ceia do Senhor 
(Manhã) 
Dias 11 e 12 - Congresso da Juventude 
Dia 26 - Conselho Administrativo 
Dia 27 - Assembleia Bimestral 
 

Pastoral da Proclamação 
Missões Estaduais: Estamos chegando à 
reta final da Campanha. Do Alvo de R$ 25 
mil, já alcançamos R$ 20.763,00.  
Tema: “É tempo de colher. Eu vou”. Divi-
sa: “Vocês não dizem: ‘Daqui a quatro me-
ses haverá a colheita’? Eu lhes digo: Abram 
os olhos e vejam os campos! Eles estão ma-
duros para a colheita.” (João 4.35). Vamos 
contribuir com Amor e Visão para a expan-
são do Reino de Deus e alcançarmos todo o 
nosso Estado querido da Bahia! 
 

Pastoral do Discipulado 
MCA. Nesta terça-feira, Tarde Missionária, 
Missões Estaduais. Na direção das  irmãs: 
Lindóia Torquato e Glória Assis. 
 

Pastoral da Comunhão 
Aniversariantes da semana: 
26/07 -  Hildete da Costa Lino, Maria Alves 
Rosário 
27/07 - Filemon de Castro Nogueira Para-
naguá, Alda Maria S. Oliveira,  Marta Perei-
ra Amorim 
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Pastoral da Administração 
Contribuições. Os irmãos já contribuíram com 85,15% para o mês de julho. 
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Seu Pastor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperamos que esteja sendo  
bem acolhido! 

 
Queremos ser a sua  
Família Espiritual! 

 

 
Plano de Pagamento (iniciando em julho) 

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

 
Quarto Família = R$ 500,00 /por pessoa  

(75,00x2 = 150,00 + 350,00/5 =  70,00) 
 

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

 
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).  

Retiro espiritual Sião 2016 (Últimas Vagas) 

 
 
todos sejam um” (João 17.11,20,21a). 
 Pureza. Como está o testemunho da igreja, hoje, nessa questão de pureza? Rejeitamos e 
condenamos ou acatamos e aderimos às imposições do presente sistema? Quando Paulo afirma 
que Demas o abandonou “tendo amado o mundo presente...” (2Timóteo 4.10), ele usa a palavra 
grega aión, mundo, para referir ao sistema perverso, à presente ordem, que se sobrepõe aos 
princípios, à ética e à sã doutrina. 
 A desunião na igreja opera uma destruição mais eficaz, no mundo, que o próprio trabalho 
de Satanás. Todo testemunho à parte da unidade na igreja é flácido. Jesus faz referência enfática 
a essa destruição, quando diz: O mundo não crê que o Pai me enviou. Não adianta pregar Con-
clusão - A razão de tamanha preocupação do Senhor é que a unidade fortalece o testemunho da 
igreja, e o mundo reconhece e crê em Jesus:  
 “Que também eles sejam um em nós; para que o mundo creia que tu me enviaste ... eu 
neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que 
tu me enviaste” (João 17.21b,23). Portanto, nós precisamos urgentemente uns dos outros para o 
sucesso da semeadura, para o sucesso da expansão do evangelho.” 
 Esta palavra do Pr. Pedro Moura é pura expressão da verdade.  
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