HOJE
12/05/2019
REGENTE CONGREGACIONAL
PIANO
CLARINETA
GUITARRA
BAIXO
VIOLÃO
BATERIA
TECLADO
TROMBONE
VIOLONCELLO
VIOLINO
VIOLA
TROMPETE

CORAL / CONJUNTO
SOLO
VÍDEO E DATASHOW

PLANTONISTAS (Sasar)

RECEPÇÃO
Manhã
Noite

DOMINGO
19/05/2019

Gedália
Poliana / Daiana / Vasni
Antônio Bispo
Wesley
Yuri / Roberto
José Evert/Igor/
Wesley/Rafael
Vanessa / Daiana / Michelle
Agnaldo
Daniel / Lucas
Max / Luan
Marcos
Rafael Elias
El Shadday

Elienai
Poliana / Daiana / Vasni
Antônio Bispo
Wesley
Yuri / Roberto
José Evert/Igor/
Wesley/Rafael
Vanessa / Daiana / Michelle
Agnaldo
Daniel / Lucas
Max / Luan
Marcos
Rafael Elias
MC em Adoração

Joilson / Jordana

Joilson / Jordana

João Pedro
Gilson Machado
Willian Costa
Valdir Sarmento
Gabriel Mendonça Nunes
Mateus Aquino dos Santos
Daniel Hermes Mendonça

David Chaves da Silva
Aldemir Silva Santos
João de Deus Peixoto Lessa
Gilson Machado
Obédio Ferreira Gomes

Ana Alice Martins, Monica Mendonça, Jane Ferreira, Enalva Pereira

Selma Henriques, Sandra Mara,
Rosilene França, Eliene Bitencourt

Dr. Rossi;
Maria José / Jaqueline

Dr. Rossi;
Floripes /Naiara

Ilma Carvalho,
Kezia Aquino, Karol

Jordana Gabriele, Nilda Santos,
Gabriela Aquino

SERVIÇO MÉDICO
Enfermagem
BERÇÁRIO

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje

Domingo 19

Sérgio / Gal
Carlos Geraldo / Cid
Assessoria Pastoral: Helena

Terezinha / Natividade
Hamilton / Teodomira
Assessoria Pastoral: Aydil

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

ção, Equipe de Louvor, Grupo Kinereth, Grupo Le Sorelle, Quarteto Daleth, Camerata, Oficinas.
Pastoral da Proclamação: CB da Barra, CB em Boa Vista em Pedrão, CB em Pedrão, CB em Wagner, FMB da Gamboa de Baixo, Igreja Chinesa, Capelania em Hospitais e Casas de Detenção,
Ministério “Portas Abertas” , Cursos, Noite da Proclamação (2º domingo)
Pastoral do Discipulado: Escola Bíblica Dominical, Organizações Missionárias, Encontros com
Cristo, Congressos, Vivências, Ministério Mãos e Vidas, Cursos; Manhã do Discipulado (5º dom.)
Ministério da Juventude: Culto dos Adolas, Culto Jovem (1º e 3º Sábados), Acampamentos, Noite
da Juventude (1º domingo),
Ministério da Comunhão: Acampamentos, Caravanas, Visitação, Ágapes, Esportes, Eventos,
Jornadas de Oração; Noite da Comunhão. (4º domingo)
Pastoral do Serviço: Projeto Sião em Ação, Impactos Socioevangelísticos, Cursos; Noite da Solidariedade (5º domingo)
Pastoral da Administração: Conselho Administrativo, Tesouraria, Patrimônio, Manutenção. Recursos Humanos, Tecnologia da Informação.

“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
CNPJ: 13.266.135/0001-45
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) 3328-3754/ 3328-2934
www.igrejabatistasiao.org.br
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A Família, hem?
É a primeira sociedade natural, tipo e princípio de todas as outras sociedades. O
baiano Ruy Barbosa explicou: "a pátria é a família amplificada", e a Igreja, diz a
Bíblia Sagrada, é a família de Deus. Assim, quem destruir a família destrói a
sociedade e o próprio ser humano. Os inimigos da família são consequência de
uma concepção naturalística, materialista, mesmo, da vida:
por isso, tantas separações, crianças abandonadas, filhos desobedientes. Não há motivos nobres
orientando: a irreligião domina, o ceticismo, o secularismo porque os princípios espirituais e morais estão sendo destruídos, a religião é pressionada, não nasce do coração, é mecânica, ritualística, mas não é vida e sentimento. Não diz a Escritura que "o que perturba a sua casa herdará o
vento" (Provérbios 11.29), e que "toda mulher sábia edifica a sua casa; a insensata, porém, derruba com as suas mãos" (Provérbios 14.1)?
O mundo sofre de uma crise de autoridade e disciplina que tem sua raiz na mesma situação
porque passa a família. As causas são diversas: Conflito de Gerações, ou seja, conflito entre
adultos e jovens, pais e filhos, uma forma de pensamento e outra, uma ideologia e outra. Isso não
é novidade! 2Samuel 15 narra como Absalão se tornou rebelde contra o pai, e como questionou sua
autoridade e subverteu a ordem reinante. Era um líder nato, conquistou muitos adeptos, e planejou
derrubar o próprio pai do trono. Seu fim foi trágico, e é narrado em 2Samuel 18. 9, 14, 15.
Há alguns anos, na China, 25 milhões de jovens, os chamados "Guardas Vermelhos", foram
contra tudo o que representava herança das gerações anteriores. Houve destruição, quebraquebra, mortes; eram iconoclastas com respeito ao passado e à tradição. De quando em vez, ressurgem manifestações do antigo chamado movimento hippie. Os verdadeiros hippies eram jovens
das classes média e alta norte-americanas que renegaram o estilo de vida de seus pais, e adotaram uma postura desleixada, desinibida, e, mesmo, anti-higiênica. O objetivo era chocar pelo
contraste. Adotaram o lema "Faça o amor, não faça a guerra"; saudavam-se e aos outros com a
expressão "Paz e Amor!" Afirmando amar a todos, havia muita permissividade, sexo livre e irresponsável, drogas, tóxicos, vícios. Alguém disse com muita propriedade que "hippie era alguém que
amava todo mundo, menos os pais".
Uma segunda causa são as Mudanças no Ambiente Social. É a necessidade da mãe
trabalhar fora (e por vezes não há outra escolha). Com isso, há pouca (ou nenhuma) oportunidade
de encontro da família: pais, tanto ricos quanto pobres, vão ao trabalho e deixam as crianças
entregues a elas mesmas ou a outras pessoas, algumas absolutamente sem formação, para cuidar
das crianças ou à babá eletrônica, a TV, eficiente geradora
Página 3, por favor
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Culto Matutino (10h15)

Outras...

Dia das Mães

Encontros de Oração
Prelúdio
+Cânticos de Sião
+Oração Invocatória
Saudações
3 Minutos de Missões
Louvor Só Nele
Dedicação das Vidas e Bens
Hino 377 CC Mas Eu Sei Em Quem Tenho Crido

Grupo de Louvor de Sião
Coro El Shadday

(NAF).

Jardim de Oração. Mais um Encontro com Deus nesta sexta

1. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou,
Por que razão o Salvador pra si me resgatou.

Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso
Pra guardar o meu tesouro até o dia final.
2. Ignoro como o Espírito convence –nos do mal,
Revela Cristo, Verbo seu, Consolador real.
3. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim;
Se maus ou áureos dias vêm, até da vida o fim.
4. E quando vem Jesus não sei, se breve ou tarde vem;
Mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem.
+Oração Dedicatória
Tudo no Altar
Louvor Não Mais Dores
Mensagem
+Hino 367 CC Firme na Rocha

(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 Família
feira, dia 17/05 às 15 horas. Endereço: Avenida Sete de Setembro, 1983 - Edf. Lisboa, Apt. 301a, Vitória. Telefones: 3336-4299;
99274-6738; 9.8814-1144.

21º Congresso Nacional Terceira Idade. Em Gramado, de 12 a
15 de setembro de 2019. Inscrições: Sônia Britto.

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.
Horário de Atendimento do Staff
Pr. Walter Santos Baptista
pastor@igrejabatistasiao.org.br

Coro El Shadday
Pr. Walter Santos Baptista

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)

1. Que alicerce tendes pra construir uma casa firme pra resistir
Grande tempestade que há de chegar e a instável casa há de derrubar?

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

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

Nossa morada na Rocha está; firme e segura ela ficará;
Quando o temporal contra ela der há de resistir todo o seu poder.

Tesouraria
ibsiao68@gmail.com

2. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação ,
Pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé.

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

3. Os cristãos, porém, que deveras crêem, pelas obras mostram a fé que têm;
Sua fé firmada no Salvador, na maior procela, ei-los sem temor!
+Bênção
Poslúdio

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

2ª feira (14h - 18h);
3ª a 6ª feiras (8h - 12h; 14 - 18h)
3ª e 5ª feiras (14h - 17h)
4ª (13h - 17h)
2ª e 5ª feiras (14h -18h) Visitação
3ª feira (14h - 18h)
4ª feira (15h - 16h30)

juventude@igrejabatistasiao.org.br
M.M. Gedália Dória de Carvalho Cornélio
adoracao@igrejabatistasiao.org.br
Jaqueline Pereira Santos Oliveira
secretaria@igrejabatistasiao.org.br

3ª, 5ª e 6ª feiras (14h - 20h30)
Sábados (16h - 20h)
2ª, 3ª, 5ª e 6ª feiras (8h - 12h; 14h - 18h)
4ª (13h - 17h)
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Noite da Proclamação (18h30)

Prelúdio
+Cânticos de Sião
+Oração
Saudações
Louvor
Dedicação das Vidas e Bens
Hino 251 HCC Salvação Jesus Me Dá



Vem da Capa

Grupo de Louvor de Sião









1. Salvação Jesus me dá, com amor me guiará,
para o céu me levará. Tu não queres a Cristo seguir?

Cristo Jesus, meu Salvador, cuida de mim, cuida de ti.
Cristo Jesus, meu Salvador, tudo o que é bom fará por ti.
2. Seu poder me dá Jesus para andar em sua luz
e levar a minha cruz. Tu não queres a Cristo seguir?
3. Cristo já por mim morreu, todo mal na cruz venceu,
seu perdão me ofereceu. Tu não queres a Cristo seguir?
4. Eu no céu irei morar; com os anjos vou cantar;
a Jesus irei louvar. Tu não queres a Cristo seguir?
+Oração Dedicatória
+Cânticos de Sião
Tudo no Altar
Louvor
Mensagem
+Hino Poder Pra Salvar
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Grupo de Louvor de Sião



Pr. João Alves

Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão;
todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva!

de violência, reclamando a seguir que os filhos estão agressivos e rebeldes.
Famílias há que em nome da democracia se tornaram uma perfeita anarquia: todos mandam
e ninguém obedece, não há uma cabeça pensante. No propósito de Deus, a família é uma sociedade
bem ordenada. O pai é o chefe natural tanto do subsistema conjugal (marido e mulher), quanto do
subsistema fraternal (filhos). É conferir Colossenses 3.18,20 "Vós, mulheres, sede submissas a

vossos maridos, como convém no Senhor.... Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais; porque isto
é agradável ao Senhor." O espírito de família baseado no respeito e confiança desaparece: os pais

discutem com os filhos, e toleram sua falta de respeito e zombaria até; espetáculos de intimidade
conjugal são testemunhados aviltando a dignidade e o decoro! E a revista Newsweek (de nossos
dias, portanto) registrou que "Este não é um tempo fácil para se ser pai ou mãe".
Crise de Identidade e Mudança de Valores. A família contemporânea tem sido abalada pela
falta de identidade de alguns de seus membros. Refiro-me à distinção entre os sexos: a homem
sem acanhamento de ser homem; mulher sem pedir desculpas por ser mulher. Referimo-nos a
homem com modos apropriados, vestes adequadas, comportamento de homem; refiro-me a mulher
com maneiras perfeitas, gestos femininos e conduta de mulher. Sem mistura e sem unissex.
Crise de fé. A irreligião, quando não a antirreligião, é vivida: leviandade quanto à fé, coração
vazio de nobreza e fé, frivolidade no lar, falta de vida na família, falha de pais que não vivem o
que pregam. Talvez resultado de um tempo quando a máquina substitui o músculo, e o cérebro.
Talvez porque seja em descrer do espiritual e crer na tecnologia. Há o caso da fé mal dirigida. Aliás,
na Antiguidade, famílias inteiras mal dirigiam sua atitude de fé:
"Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha
para fazerem bolos à rainha do céu, e oferecem libações a outros deuses, a fim de me provocarem
à ira" (Jeremias 7.18). Não parece coisa de hoje?
(Continua)

Seu Pastor

Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar!
Pra sempre, Autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu!
E me aceitas com meus medos, falhas e temores, enches meu viver,
a minha vida entrego, pra seguir Teus passos, a Ti me rendo.

PERMITIDO ESTACIONAR

Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar!
Pra sempre, Autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu!

Aos visitantes e membros da Igreja, lembramos
que o Estacionamento externo do Forte de São
Pedro nos está disponível aos domingos. O horário de funcionamento: 8h30-13h e 18h-21h.
Temos vigilância.

Possa o mundo ver brilhar a Luz!
Cantamos para a glória do Senhor Jesus!
Possa o mundo ver brilhar a Luz!
Cantamos, para a glória do Senhor Jesus!

Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar!
Pra sempre, Autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu!
+Bênção Apostólica
Pr. Walter Santos Baptista
Poslúdio





“Deus amou você de modo tão intenso EU deu Seu Filho para que,
crendo nEle, você tenha a vida eterna” ( João 3.16 )

Buscando su
a Família
Espiritual? Q
ueremos ser
esta
Família de Fé
para você e o
s seus...

Informa-Sião (12/05/2019)
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Ministério Pastoral

Calendários Provisórios
Maio

Dia 18 - Conselho Administrativo
(15h)
Dia 26 - Assembleia Bimestral
Noite da Comunhão

Junho

Dia 02 - Ceia do Senhor (Manhã)
Noite da Juventude
Dia 09 - Dia do Pastor
Noite da Proclamação
Dia 23 - Noite da Comunhão
Dia 30 - Manhã do Discipulado
Noite da Solidariedade

Julho

Dia 07 - Ceia do Senhor (Manhã)
Noite da Juventude
Dia 14 - Noite da Proclamação
Dia 28 - Noite da Comunhão

Pastoral da Proclamação

Missões Mundiais. Tema: “Faça
a Terra Se Alegrar”. A Divisa em
1Crônicas 16.31: “Que os céus se
alegrem e a terra exulte, e diga-se
entre as nações: ‘O Senhor reina!’” Já levantamos 62,86% do
Alvo proposto.

Pastoral

do

Discipulado

MCM. Terça - feira às 15h.
“Tarde de Adoração e Louvor”
Devocional: Olga Figueiredo
Reflexão: Prª Jacy Nascimento

Ministério da Comunhão
Aniversariantes da Semana:

12/05 - Adriana Barbosa de Barros, Eduardo Tadeu de Oliveira,
Epifânia Vieira Andrade dos Santos, Jairo Costa de Oliveira, João
Batista Vieira Santos
13/05 - Maria Sonia Rosa de Britto, Antonio de Quadros Andrade

Junior, Maria Augusta da Silva,
Maria de Lourdes Henriques da
Silva, Nilze Malta Mello, Maria
Francisca da Boa Morte
14/05 - Maria de Fátima Meireles, Jefferson Silva Alves, João
Eudes Borges de Afonseca
15/05 - Marcos Cleber Pires Silva,
16/05 - Dilsa Maria Duarte, Brasília Santos Soares, José Manoel
dos Anjos, Vitória Caroline Freire e Silva Brito, Maria de Lourdes Rodrigues Martins, Dilma
Santana Santos
17/05 - Paulo Alves dos Santos,
Valternira Maria da Silva, Jorgenice Cristina de Jesus Alves, Ester Barbosa de Souza
18/05 - Maria das Graças Oliveira Montenegro.

Oremos por: Abigail A. Pimen-

tel, Adalberto S. de Souza, Ademildes D. Cruz, Adília Carmo
Guimarães e família, André
Paim Rocha, Ari Silva, Aparecida
Bueno, Brasília Santos Soares,
Camila Santos, Célia Regina Lacerda, Cíntia Maviane Costa dos
Santos, Cleber S. Souza, Creuza
Maria Nascimento, Crezilda Maria da Silva, Daniela Alves Silva,
Elzibeth N. da Silva e Silva, Eliezer Galvão S. da Silva, Elaine
Cristina de Oliveira Galvão Santos, Cleber S. Souza, Creuza Maria Nascimento, Crezilda Maria
da Silva, Daniela Alves Silva, Elzibeth N. da Silva e Silva, Eliezer
Galvão S. da Silva, Matheus de
Oliveira Galvão, Elza Correia,
Enedina Lisboa, Fernanda Alves
Silva, José Moreira, José Rejane
F. Santos, Luana E. de Coelho,
Lúcia dos Santos, Maria Almeida, Jurema Rodrigues, Jutahy
Pacheco G. de Alencar, Lívia
Freire, José Messias, José Roberto Souza Oliveira, Joseneide
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C. de Almeida, Maria Angélica,
Maria das Graças, Morena Coelho, Oneide Coelho, Patrícia L.
Lima Oliveira Silva, Regina Rego, Renan, Renato Barreto, Rubem de Souza, Sônia O. Silva
Azevedo, Soraia Caires, Vilma
Maria Paim Santos.

Pastoral da Administração

Contribuições. Os Filhos de
Sião já contribuíram com
33,6% do Orçamento de maio.
Que o Senhor conserve a todos
na Sua Graça e abençoe a todos!

O CORAÇÃO DE MÃE
Mãe,
que vontade de voltar ao passado,
apoiar a cabeça em seus braços
e pedir baixinho:
"Conta a história do profeta Jonas;
Vinde, meninos, Bicho-tatu..."
Era assim que eu lhe pedia antigamente,
e você sabia exatamente
o que eu desejava –
ouvir a história do profeta Jonas,
o convite de Papai do céu,
e, finalmente adormecer embalada
pela melodia triste-doce do "Bicho-tatu...”
O tempo,
a distância,
a vida
tentaram modificar-nos.
Conseguiram torná-la mais gordinha,
Os cabelos brancos,
as mãos menos ágeis,
erguendo-se com esforço
num gesto de prece
pela felicidade da "menina da mamãe"
que cresceu
e veio para longe estudar,
trabalhar.
Lutar,
sentir saudades ...
Mas o essencial permanece inalterável
- o seu coração.
Tolice fazer eletrocardiograma;
Ele acusará sempre amor,
bondade,
fé,
mansidão.
Eu o vi batendo muito antes
de chegar ao mundo,
quando dependia de suas pulsações
para desenvolver-me,
para transformar-me no bebê
que você esperava
desde o seu tempo de menina.
É maravilhoso chegar e descobrir
que se era tão ansiosamente esperada.
Você está rindo?
Só porque deixei que os outros descobrissem

Conheço-o muito bem.
que você tem um coração tão grande
e tão bom assim?
E se todo o mundo soubesse
que, enquanto você me esperava,
ele batia devagarinho,
devagarinho,
para não me acordar?
Eu sei que esse grande coração
fez você travar
aquela silenciosa batalha com a morte.
Você sabia
que não poderia partir
e deixar sozinha
aquela que foi seu primeiro bebê.
Quem continuaria achando que sua filha é
bela, inteligente e boa?
Quem continuaria a achar graça
quando ela fosse simplesmente ridícula?
Só você,
que a esperou durante tanto tempo.
Não é isto que o seu coração lhe dizia?
Não é isto que ele está lhe dizendo agora,
enquanto lhe peço baixinho,
certa de que só você escuta:
"Conta a história do profeta Jonas;
Vinde, meninos;
Bicho-tatu? .."
Você e o grande coração que Deus lhe
deu...
Mamãe,
palavra tão grande,
linda demais para ter rima:
como teu amor, mamãe,
só o de Deus lá em cima.
Mãe,
palavra sublime.
O pobre que a tem é rico,
o rico sem ela é pobre.
Entre todas
a mais nobre.
Mãe,
palavra pequenina:
São três letrinhas somente,
mas que enchem
por toda a vida inteira da gente.
Myrtes Mathias

